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FOREWORD 

Prakirnadhikara, now issued in this volume, is 2 560601 

of a larger work by Bhrigu, one of the pupils of Vikhanas 
The first propounder of Agama, Kalpasutra and Dharm: 

sutras of the Vaikhanasa School was Vikhanas who i 
identical with Brahma.  Vikhanas had nine pupils among 
whom Kasyapa, Atri, Bhrigu and Marichi were most promi 
nent and contributed literature for Vaikhanasa School. 4165! 

are extensive works greater portions of which are still avail 
able on palm leaf. The section dealing with the worship 0 
Vishnu propounded by Marichi has alone appeared in prin 

while some portions of the Kalpasutras of Vikhanas wert 
issued by Prof. Caland and others in Europe. The worl 
of Atrifthe section of samirtarchana alone is in the pres: 
andra be available to allina few months. The works 0 
Bhrig yand Kasyapa are not taken up for publication. 

స e Indian Theological culture devised two paths 0: 
lattaipfng bliss or salvation—worship of God in some form anc 

medithtion on formless divinity. The latter path was con 

514 egel by sages as most difficult and beyond the reach 0' 
ordjpary men. Yoga-darsana is entirely devoted to the in 
vestigation of mental practices of this path. Worship of (౦. 
| న. form received greater attention at the hands of the 
gagts, who according to different schools propounded system: 
సజ. Vaishnava and Sakta chiefly. Their literary attempt: 
| fulcating the doctrine and rites in such worship are em. 

Rodied in what are called agamas. Agamas treating of the 
015110 of Vishnu are mainly upheld by two schools, namely 

Pancharatra and Vaikhanasa, both possessing extensive litera. 

ture. Vaikhanasa School appears to be more ancient thougt 

references are found in it of the other school. 

In many of the Vishnutemples in South India Vaikhanasa 
\ystem is invogue from time immemorial, This system it 
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entirely based on the Vedas and the Vedic conception of 

various deities. The contents of Vaikhanasa treatises exhibit 

the stage of formal worship as conceived in the pre-buddhist 

days when the worship of Sakti took its origin from the yoga 

conceptions of the Buddhist meditations. The construction 
of temples in a variety of form, the shapc and the composition. 
of idols, their installation, daily worship, processions, rites in 

allthe above stages, and expiatory rites in commission of 
faults are the general contents of every agama. A chapter 

on the practices of yoga sometimes supplement the above, as. 

in Marichi. ! Construction of temples and idols is of general 

interestand based upon the great works of Visvakarma, Maya 
etc. The form and shape of idols relate to iconography. The 

ritualistic sections throw much light on the Vedic sacrifices 
now fast disappearing. Works of Vaikhanasa sages are 
indeed invaluable for every scholar who professes to write on 
ancient Indian culture. Many of the works that have recently 
appeared in architecture and iconography show lack of correct 
material for many importat issues by ignoring the works of 
Vaikhanasa sages. Among the four sages thcre is perfect agree- 

ment in general conceptions; where one passes over lightly 
certain rites the other dilates upon them. Atri wrote four 
tantras in 88000 slokas, while Marichi gave the same matter 
in eight samhitas in 184000 slokas. Kasyapa divided his work 
in three hangas extending over 64000 verses. Bhrigu the 
author of this work wrote in 13 sections or adhikiras in 
88000 slokas, the present section forming the tenthin it... 
This adhikara is called prakirpa (miscellancous) as it centers. . 
into detailsin certain rites passed over in the sections of 
mina, kriya and archa of the same writer. Of the 13 books 
of Brigu’'s contribution, only five are available in manuseripts, 
viz., Vasadhikara, Kriyadhikara, Yagnadhikara, Khiladhikara 

నం 

మొలని 

and Prakirna. The last consists of three main sections Kriya 
“Jhana and Yoga. The whole book (Prakirna) extends over 
24000 granthas and the first section now issued is said to 
contain 6000 granthas. In actual counting it comes to §800 
nearly and it may be supposed that the shortage is due 
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to lacunae here and there. Atri has covered the whole 
field of formal-worship in 80 chapters in his samirtar- 
chana while Marichi giving greater details devoted 10000 

‘granthas in his vimanarchans-kalpa. Bhrigu’'s prakirna- 
‘dhikara really supplements both these works. For in the 
section on installation, forms of Lakshmi as Vira-lakshmi, 
Paka-lakshmi, Goda, Dvara-lakshmi have not received attention 

in the works of Atri or Marichi. In the section on processions 
tilapadmavidhi, damanakotsava, jayanti, krittikadipa, grahans- 

radhana extensively treated of by Brigu are not found in 
Atris Samwtatantra. Bhriguis rich in chapters on sastra- 
msahatmya, (history of the agama), phalasruti, apachara 
(faults) and the conceptions of sins. Bhrigu devotes a 
section onthe behaviour of the temple-servants common to 
all the works and of the devotees especially. Frailties of a 
mingled society of men and women even in the holy presence 
are pointed out to relief towards the end of this work. In 
this chapter as elsewhere certain slokas are common between 
Manusmriti and this work. It is asserted by the advanced 
scholars in the Vaikhanasa School that Manusmriti was 
written by Bhrigu as Dharmasutras of their school. Even in 
the code of Manu the colophon reads the name of Bhrigu as 
its propounder. Research in Indian literature and culture is 
never complete or even precise without sufficient study in the 
extensive school of the Vaikhanasas. 

The credit of preparing the press copy of this valuable 
‘work belongs to the members of Akulamannadu Vaikhanasa 
Nilaya and to the publishers, Srisailanatha and sons, whose 
untiring devotion to the resusciation of the forgotten or neg- 

lected school deserves approbation and encouragement from 
every impartial scholar and patriot. 

= 366, MINT STREET, 
| M. RAMAKRISHNA KAVI, 

Madras, 1~—6— 1929. 
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దేవో రృీవాదీనామ సేవనం 

ఏకవా స్ట (వణామ; 

అత శ (వద శీణం 

ఉచ్చి మేవంద నాది 

పొదస్యసారణం 

పర్యంకబ్థ నర 

జేవగ్ళ హే భోజనాది 

ము ధాసంఫాష గాది 

ఫుపే, విషయ? 
456 దేవగ్ళ హే రోదశాద్యం 

(07 స్త్రీషు సాకూర్డ భాపణాది 
,! అ లక థధనొద్రి 

469 | కంబలానరణ౦ 

0) పరనిన్హాది 

476 ' గాణశోపచా రాది 

1/8 అని వేదిత భక్షణం 

40 సలాదీనానునర yo 

461 ' పుసీ క కాంసనగాది 

12 సమన 
0) 

467 | జినీతానిందనం 

కీమామ న 

యగ ధరా? 

విషయానుకంమణి కా 

9) 

468 
490 

Ct~™ 
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rey ఏగ్యాసయన్, 



(శి, మైనమః. 
శ్రీ రామచం ద్రాయనమ 8 

శీమద్విఖనసమవోగుర వేనమః. 
శ్చిచుద్భో రి భృగుమరీచ్య తికళ్య వేభ్యో నమః, 

శీ) వెఖానసభగవ చ్చా శే 

భ గవద్భృగుమహర్షి ప్రణీత ః, 

ప్రక ర్లా ఒధి కారః. 
ఫీ 

అధ ప వ్రథమో2 ధ్యాయః, 

(శ తస్మా రాదికంకర్థ నిఖలంయేనసూ(త్రితమ్ |! 

త్వస్క్మైసమ _స్తవేడార్థ విబేవిఖనసేనమః | 

(శ్రుతిస్మ తినద్పూర్ష్మ ౦ శా _స్తకల్లోలసంకులమ్ | 

విష్ణుభ క్తు వ్రైదకంశుద్ధం వన్దేనై ఖానసాగ్లవమ్ ॥ 

=. బువీవ్రశ్నో త్తరమ్, [క 

 యుపషయటడాచు;$.ా 

(బవ్మాప్ముతమువి_కేషఘ్ట నమ_నేచేహినాంవర 

త్వ్వమేవసర్వవేత్తాఒసీ త్వ మేవవదతాంవరః, 

తతోజ్ఞాతుంహివిష్లోరై ఏ భూపరీమోదిషక్రమమ్ 
ఇ్రచ్చామస్త వ్రత్స్రసాదేన దీనాళ్ళివ్య జనా 1 ప్రభో. 

విస్తారజ్ఞోకి హీసర్వేషోం వి_స్తరాద్వ కునుర్హని 

శీనమాళ్లేణకై కైర్మం త్రై, తే కం జీవుపూడయ సరః 



శీ వై భానసభగవచ్చా స్ర్రే, భార్ల'వే 

కాకాలో కాకాసమవాప్నోతి తత్త పమేతద్వోదస్షన 

(ప్రణమ్య బేవ చే వేశం చక పాణింఖగధ(ఏబ మ్, 

విస్తారేణప్రవమ్య్యూమి (శుణుధ్వంసునమూాహి తాః 

oi], ముహూర్త వీణారః, హక్రా 

సర్వారం భేవ్రళ_స్తంస్యా దాది ల్యేచో త్తరస్థితే, 

అవ్రళన్తమితిఖ్యాత మయ నేదశ్ని శీతథ్రా 

ఫుష్యమాసాదిషణ్యాసా చేవానా న్తుదివాన్మ తాః 

యస్మి౯ మా సేకృతంసర్వం వివృద్ధ వైర్ధమితిస్కృతమ్ 

రాషత్రిరాషోడమాసాది రయు_క్రన్పర్వకర్ముసు 

ప్రథమాచద్వితీయాచ తృతీయావంచమితథా 

మష్యచస_ప్పమిీచా౭ఒవి దళ మే కాదళీత థా, 

(త్ర యోద శీచతిథయః పౌర మాసీశుభాస్ప్మ తాః 

(ప్రాజాపత్యా క్వయుక్సామ్య తివ్యపాన్ల తిరు త్తర్యా, 

మై (కాదిత్యమఘాస్వాతీ పహాస్తాశ్చ[శవణంశు భా; 

రాళయళ్చరవశ్ష్యా స్పుష రుభీత-వ్య్చోభ నంస్థిరమ్. 

గురుభార్లవసౌమేందు వారా న్మేష్రతమాన్మ ఎతోః 

ఏషామంశశ్చ(దేక్కాణ ఊహారారాదర్శనమివ్యుతే. 

వహోమేన్లోదయంశ స్తం తత్రసోమోదయంవినా 

మ్రూ'రేచదుష్టనత్యతె వె వ్రధివడాంకరోతిహి.. . 

సూర్యసౌరిళ్చసామ్యుశ్న 'త్రిమడాయస్థి కాళ్ళుభాః 

తై తవలగ్న గాఃకుర్యు ర్యాకధికోకభ్ణ యాని శు, 

౧౦ 

౧౧ 

౧5 



టృ కీన్లా ఒధికార 

అష్టమస్థాగ్రహాన్స ల్వే కర్తుఃకుర్వ న్తిదుస్థితిమ్ 

ఏ కాదళగ తాస్పగ్వ్వే శేమూరోగ్యకరాన్మృ తాః 

భయకృద్భాగ్గవఃప్రోకో ద్విన ప్తదశమస్థిత ః 

జ అలో 9 5 అన ణ్ డ్విస_ప్పవంచనవమ స్థిత జీవస్పుకోభనః, 

'రాష్ట్రన్యయజమానన్య మహతె్పెఖ్యంక రోతిపిాః 

సూర్య వా రేశుభోవిళ్లు హా_స్తపొప్త్మతిరు త్త రాః, 

మంద నారేశుభ్యాపోకా (దాహ్మ స్వాతేగో చత త్తథా 

వర్ణ యేద్బుధవా రేణ హా_స్త్రమాశ్వయుజంతభా. 

గురువా రేణవక్ట్యాతు తథానసా మ్యోో త్తరాఉఖా 

(₹వణంవైవపుష్యంచ శ్నుకవా రేణవర్లయేత్. 

ఉ_త్తరాషహోథానకుతం సోమవాశేతుకశోఛనమ్ 

ద్వితీయాబుధయుక్తాచ షష్టీ జీవనమాయు తా. 

సోమవఏ కాదలీయు కః కరోతి పాణనంకయమ్ 

పొవ్షస్తుస_ప్తమిాయుకో దహాత్వగ్నిరివప్రజూః 

కాణస్తూణాంధనకు త్ర గురువి పీర్వివర్ణ యత్ 

భూమికంవేదిళాంజా హే దుర్గి నేచండమారు తే. 

అళనిధ్వని యూగేచ నిన్లితందిననంన్మృతం 

అయనేవివువేచై వ సంక్యాజంగ్రహణీత ఖా. 

మడళీతిమువేవాపి కృ తేంవాస్తువినళ్యతి 

వవంపరీశ్యు క _ర్హవ్యి మిచ్చేశ్చేచ్చే)యఆత్మనః, 

కర్ద అాదొవ్రతిస్టాన్తం కర్మకుర్యాడి ఏచతుణః 

అధభూమింవరీశై ప్రవ పూర్వంకర్ష ణమారభేత్ 
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శీ వై ఖానసభ గవచ్చా ఫ్రే, భార్ల"ే 

ఇ భూవరీమో. .=- 
శ్వేతాతుబ్రాః ప్మాణీభూమిా దక్తాతుకత్రియాతభా 

వీతాతువె వై శాష్టక ఎప్తాతు కూదా భూమిరుదాహూ తా. 

మాకుదా(బాహ్మణీ పో కా తుతియావిజయ్మ ప్రదా 

వై శ్యాతుధనదా భూమి ళ్లూద్రావుత్రసమృద్ధిడా. 

రకిలా మావిర్ణుష్టాం వర్మీ కాఢ్యం చవర్థ యత్ 

స్త్రమా త్రంఖని త్వ్వాతు వూర యె త్రత్తుపాంసునా. 

అధిఢేపుహ్క_లా భూమి ర్య్యూనేవస్ట్యాసమేసనూ 

. _గ్తు పంత్రిరా(తేఒ.౦%రతి (గగ్రాహ్యాభూమిస్తునాఒన్య థా. 

పద్ముంకుంభస్థత యేన పూరి లేతత్క్బృ కావలే 

' నుఖగ్ధి(ప్రదటీణావ ర్త ర ముదకంతా న్లబుద్బుదః. 

సవ్యావ రంతథా నేష్ట ముదకంబహుబుద్భ్బుదః 

ఉత్తానపష్మ కంగ్రాహ్యం నత్వధోముఖవద్మక మ్. 

వవంపరీతయ్యగృష్టాయా తృృణాస్రవామపివాచయేశ్ 

వవంపరీత్యు బహుధా క రాష్ట్రత్య్మక్ష ణము త్తమమ్. 

| కర్షణమ్. 4౯ 

_ శ్వేతొవాకషిలొవాథ నాంగహీనౌవృపాతథా 

అథవానా2.నవక్షావా అరోగాబలళాలినా, 

శీరవృతయుగం బద్ధ్వా కమిోవృతుయ తంతథా 

అసనంఖదిరంవా౭.థ హాలంకృ త్యాసనేవాకం. 

య న్ల న్తయిత్వాయుగేనాఒథ గోవాలక ఎ్రతే రజ్ఞునౌా 

తస్ఫసక్చిమజేశేతం ప్రపాంకృతాషవిధానతః., 

ధాన్యవీఠానికృతై ఏవ త్రివేడిసహితం| క్రమాత్ 
పూర్వం బే వేశమభ్యర్చ చక్రంపశ్చాత్సమర్న యేత్', 

_తిరో 

లెద 

౨౬ 

వెం 

స్తం 

వ్ర 
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య. ఆ ఏవ, 5కన్లాజధీిశార ఓ 

విస్వు క్చేనంచగరుడం సమభ్యర్చషని వేదయీత్ 
వాస్తుయష్థ్రం చహాుత్వాతు పుణ్యాహమపివాచయీత్. 

తో యధారాంపురస్కృత్య (పాదథీ.ణ్యవ శేనతు 
అఆచార్యోఒ.హాతవ దస్ర్రీణ చో _త్తరీయాంగులీయకై_ . 

అలంకృత వి ధానేన శ్వేతమాల్యాను లేవనై ః 

సమాదాయవృషంత।త్ర ఒత్వంవృవ భ్ ”ఇతి బువా. 

నృవభందత్నీ ణే యోజ్య సౌర భేయొంత్మి బువా 
తతసృం యోజ యీత్పళ్చా దృలీవక్షైాబలాన్విత 

66యుగంయుగ శుంగొమితి యోజ యేచ్చహలంవునః 

“బువీంగృప్టో”మిాతిమ్యన్తేణ బువింసమ్యక్ ప్రగృవ్యాచ 

“విష్ణు ర్మాంరమొత్వితిచ స్వాత్మరమోంసమాచరేత్ 
ణి 29, - 4యేఒ.స్మి౯ దే కేజీవ న్లి9 త్యా శ్రి తాంశ్చవిసర్థ యేత్ 

౧హలకృ్ట”తిమున్తేణ దారమయేత్తామిలాంశుభామ్ 

కర్ష యేడై ఏవ్షవె ర్మృన్త9ః (ప్రాగుదక్సివణాంమహీమ్. 

తతఃకర్ష కమాహూయ సర్వతై )వతుకర్ష యేత్ 

అచార్యంవూదయి త్వాతు త భై వననహలౌవృషాం 

వ్రథమీాంకర్ష ణంకృ త్వా ద్వితీయంకర్ష ణంచ శేత్ 
బీజంసర్వంసమాజాయ (పోతతళై ప్రోతణంచ కేత్ 

కంక మేబీజాఃప్రరో” హేతి స_్షగామ్య్యూణ్యతఃవరమ్ 

వొాపయిత్య్వాతుబీజూని 4 టేవిత్వయిసముచ్చరళ౯ా 

ఒదుహశాందినిబుత్యు కాన తోయంతత్రసమర్పయేత్ 

ర మైంనమ్యుగ్యిధాయా(్ర చవాభార్యమభిపూజ య్త్, 

3x 

5౬. 

5౭ 

3౨౮ 
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mM 

4 దై.ఖానసభగవచ్చా చా భార్లవే 

ఒసస్యాల్లి” మేలిమ న్రేణ సస్యంపక్వంవ్రణమ్య చ 

విష్వక్చేనాదిభిర్మం తె వా న్తంచావిసమర్చ యీత్ * 

ఒశుద్ధాల” మీతిమ,రైణ గోభ్యాస్పమ్యుజ్ని వేద యీత్. 

ఇతి (క్రీ వైఖాననే భగవచ్చా స్తే భృగు పో కాయాం సంహి తొయాం 

(వకీర్లాధి కారే (వథమో 2_ధ్యాయః . 

అధథ ద్వితి యో ౬ ధ్యాయః, 

~~] శంకుస్థాపనమ్. ర 

' అతఃవరంప్రవయ్యోమి శంకుస్థాపనము త్తమమ్ 
మేష.ంత క్రై వవృహభంగతే సూశ్యేదినేత భా. 

కృతాగ్టసమత లాంభూమిం గోము యేనతుతేవ యేల్ 

తెద్బహి(భామయేత్సూ (తదషయం తేనై వమానతః, 
కో 

=] (ప్రాచీసాధనమ్. అనల 

పూర్వాహ్టైదాఒపరాహ్రైచ శంక ళాయాంతులాంఛయేత్ 

' తతస్స్నూత్మత్ర యంవాఒథ పొత్తి యిచ్భంకుముధ్య ము. 

భామయేదధికేఒక్షన్ల న్య్యూనే తావద్వివర్ధ యే్త్ 

..ప్రాచీంతత్భ్యూత్రమానైన మధ్య మేనై వకల్పయేత్ ॥ 

ఉదక్చూ(త్రంభ వే తత, కృళ్వాతుచ తుద్మళ కమ్ 

| పంచగ వ్య్వేనసరప్రోత్యు పుణ్యాహమపివాచ యేల్ ం 
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చ, కీన్లా రా౭ధీ కార! 

వాస్తువద చేవతాపూజనమ్. 

వ కారకీలతివచాకా కృతా వాస్తు 'జేవా౯ావపూజయీత్ 

ఈ౪ానాదిసముభ్య్వర్చ రి ద్వా(తిఎశత్ప్సద భాగినః. 

ఈకానంచై వపక్టన్వం జయ నంచమహే హేన్స కమ్ 

ఆదిత్యంసక్యకం భృశబు న్న న రితుంచపూర్వగా౯. 

అగ్నిఃపూపాచవితథ (గవాోతుతయమా స్తథా 

గంభరోషభృంగరాజర్తీ దథీ,ణేవద చేవాతాః. 

వక్చి మేనిరొబుతిశె వ చావారిక_స్తశా వచ 

సుగ్రీవఃవుప్పద_న్లశ్చ్స వరుణశ్వాసుర_స్తథా. 

శోవణశై ృవరాగళ్చ తే చా౭_ప్రాకధి తాస్సురాః 

ఉ_త్త నేజవనోనాగ ముఖ్య్యాభల్లాటవవ చ, 

సోమో౭_ర్లలో౭_దితి శై పవ సూరిజేవ స్ప స్తఛావచ 

(బ్రహ్మో నవవదంభు ఎత్తై వాస్తువు' ధ్యేవి శేషత ర్ం 

అర్యవమాదండ భృవై ఎవసాశ భృద్ధనద _స్పథా 

(బహ్మణళశ్చచకుర్చి ము స్టితామ్షట్సదభాగినః, 

అవజైె ృవావవత్పనశ్చ్ప సవితాసాపవిిత్రవవచ 

ఇ-(దశె ృవతఖేంద్రాతో రుదోరుద్రాజవవచ, 

వ తేద్వివదభోకారో విదికుషాస్థితాస్సు రాః 
చరకీ బేవ తారిళ్చ పూతనాపావరాతునీ. 

ఈళానాదివుకోచేవు చాహ్యూస్థాఃవదవర్డి తాః 

నవంవిన్యస్యచేవాంన్ను వా స్తుడేవంపకల్స నీ-త్ , 
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శ్రీ వై ఖానసభగవచ్భా.్తే; భార్లవే 

కల్లో: వొ స్తువురువ లశణమ్ © కూజా, [= 

వా న్తునళ్నిర ఈళానేపాదా నై ర్బుతికేచరేత్ 

హాస్తాసంత్సలే "క్టేయావగ ప్న బావురు దాహాతేః. 

అపికంఠఇతి[పోక్తం పృాదయంచాపవత్సే 

నాభిగ్బృ్రహ్మణిసంఖ్యా త కుక్షస్సవితృసంజ్ఞ శే, 

ఇందల్లంచాజ కే గువ్యామూరుమూా లేవిధానతః 

పార్ళంతుదహీణం (పో_క్షంవామమేవం[వ్రకల్పయేత్ . 

శేశేవాన్తుభువం (ప్రాప్య వాస్తు చేవ స్ప స్రధోముఖః 
పుణ్యాహంవా చయి క్యాతు (పోతుణా పోతుణం చ రేత్ = 

పుముర్లంతై _స్తభాధూవై క్రీ వై శ్చా౭ిప్రవూజ యేత్ 
నమస్కా-రై శృపంయున్తైః (ప్రణవాదై కిస్స పనామభిః. 

చా! శల్యపరీమో, [= 

పూజనాన్తేస్పృశేత్కర్తా యమంగంతన్ని రీతు య్త్ 

వానుచే హే2.పీత తె ఏవశల , న్తుదే పే౭_పితతై 9౨ివశల్యం (టూయాద్య థార్థ తః 

అ స్తిశ ల్యంశిరస్ఫ ఎ) తద్ధ సద్వయమానతః 

కంఠన్నశ్మేగశేవై వ వా_స్తమాకేేసమాది శేత్. 

ఉపస్పర్శా ర్తి భిరాసై శు)ంఖలాళ లక మాందిశేత్ 

వా సమా తెకర స్పర్శాత్ ఖట్యాపాదంసమాది శేత్ . 

బవాుసంస్పర్శవాత్క. రు రంగార న్నుతివా _స్తతః 

_గుల్భెసర్పాదిభిద్దష్టం వితన్పిదయనూనతః, 

_పోకేకంటకమిత్యు, క్తం మడ్విత_స్తిపమాణతః 
కనిస్థాంగుధ్ల ఇదూస్సృ ర్నాద్ధ_స్తంతత్రసనమూచ'ేత్ , 
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ధృకీర్ణాఒధి కార, 

వ్య యాధికెచతుర్హా స్తే స్తే జానుప్పర్మా త్తతఃవరమ్ 

శలర్ధంనికోధ్య భూవింం తాం తలంకృ తాషసమానతః, 

వంచగ వ్యేననం(పోత్షు వాస్తుబేవాకొపపూడయేత్ 

=], వాను దేవతా బలిః, = 

దోణందోణార్భ కంవా౭.పిశండులా౯ పాచయే త్తతః, 

దధిగుడాడ్య సంయు క్షం సరేషపూంచబలిందడేత్ 

(బహ్మాదీనాంనమో న్తంవా స్వాహా_న్తంవాబలిర్భ వేత్ . 

కృ తాతకు బలిదానంచ పుణ్యాహమవపివాచ యీత్ , 

ఇతి శీవై ఖాననే భగవచ్చా స్తే భృగు పోకాయాం 'సంహితాయాం 

(పకీర్ణా౭దధికాశే డ్వితీయా 2_ధ్యాయః, 

మనూ కాన 0 శు 

అల! తృతీయా = ధ్యాయ్లఃళ్య, జ E 

క గ 

=, విమానభేచదాః. wn 

అభవిన్యా సరూ పాణి (పవత నేయథా(క్రమమ్ 

గ్రీవళ్సం ప్రథమం|ప్రో క్ర కం నన్షార్థివ ర్వ రృంస్వితీయకమ్. 

త తీ యంస్వ సికంపిండ్యా చ చృతుగ్ధంభద్రరంస్మ లేక 

దండకంపంచముం తాకవు శ్వేదకంవష్టము చ చ్య శే. 

కంభోకంస ప్పమంవించ్యా ద్దమపద్యక ంత భా 
నవమంసాష్ట(డథపసనం దశమంతు్నిక్వీ కమ్ 

వబ Tn. Fn ET కై భాం యగ క్ష 
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శ్రీవై భూననభగవబా శీ 9 భార్ల'టే 

వ లేషామాకృతింవ తే యథావదనుపూర్వళః 

- . అన్వ(త్రడండ కాత్సర్యం బహిర్వీధీనమన్వితమ్. 

తస్యచా నగ తై శ్చి హ్నా Ry త్పాద్యంవిధీయ తే 

వకప్రాచీనవీధీక ముదీచీనా౭_న్భవీధికమ్. 

... ఢ్రీవత్సమితివిజ్లే యం సర్వవిద్యాసమంమతమ్ 

ముధ్యేకోణం చతుచ్హ్వారం (పాగీళశాదిపదవీ.ణమ్. 

తన్ని గ౯తో జవీధీకం నన్వావ ర్రమితిన్న ఎతమ్ 

స్వ స్తికంతో్వజవీథ్య్వ న నం భ(ద్రంయధ్య వ్రతోళికమ్. 

వకప్రాచీనకందండం చతుర క్రంతం వేది కమ్ 

వృత్త తంకుంభ కముద్దివ్హం పద్భ్మకంస్యాద్ది ఏ వేదెకమ్,. 

బ్రవ్మాకోశోఒష్టకచ్వార వీధీరఖపదాకృతిః 
ప్రాగుదక్ప)ివణంమై వ ్రేకీక్ణ కముడాహృతమ్. 

డిషదాషరంవాచ తుద్వా౯రం మనస్తోయు క్రితో భవేత్ 

అయు క్షద్వార చేవస్య భజనంనాభిధీయ తే 

దండక స్తేనమానేన ఆోానిగ్రవాణముచ్య తే 

sz] రీరమంగం(ప్రత్యంగం జ్ఞా తాస్టయోనింప్రకల్పయేత్ ॥ 

(గామంశరీరమంగ ంస్సా స్తో చ్రేవద్విజపరిగ్ర హామ్ 

(ప్రత్యంగమంగంసనంవృ త్తం విమానభవనాదికమ్. 

దండేనస్రారగ్టీయో-రా నం వా _స్టేనా౭న్యతధీయ తే 

దండేవిస్తారమాయామ మేనె కంగుణయే శ్ర్రిభిః. 

ఏకే కంపస్ట్రిభిహి౯ త్వా శిష్టం యోనింసమూది కేత్ 

హ నేనవ్వయకంస క్షే తిగుణంవసుభివా౯-శరేత్ , 
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ప్రకీర్షా ౬ ధికా రః. 

శేషం యోనింవిజానీయా ద్గ ఏడధకూమాది కంక్ర మాక్ 

సర్వత్రకల్పయేద్యోనిం తయోర్వక్ష ఫలేనవా. 

యోనేర్శవావిశాోష్థా దివిస ప్ప త్రిగహీ౯తా 
ప్రవిణంచతుర శ్రంస్యా వ్వేసూణామాయతంవిదుః. 

అహ్హ షట్బ్పతురంశాన్సు ఫ్ రత శేషాంయభథా[కమమ్ 

వవమాయామయోగన్లు వ్రత్యంగమై ్యృవకల్పయీత్ 

అంగద్విగుణమాయామం పాదన్య్యూనమ ధాధికమ్ 

అర్హంననాహ మేన్నూ స్థన మధికంతువిధీయ శే, 

ఆత్మా వాన్తుశరీరస స్ట విస్తారాదధికంవిదుః 

i పాొదాయానముశిఖాబాపి ద్విగుణంనావి శేవషతః, 

సమంవాసర్వతఃకు ర్యా చ్చరీరందండ కాద్బృ తే 

వర్ణ యేదధి కాయామం దండపోడళ కేనవా,. 

దందేఅస్టగుణంకు ర్యా దాయామంయు కితో2ఖథవా 

అంగనూగ మవిసారో దండ భదో2.వియోజ్యతే. 

అన్య(త్రదండనేభిందా్రి చ్చ రేషుతువి శేవతః 

పాతంవిస్తారసూ[(బ్రేవు విదుస్నూత్రద్వయే2_వీవా. 

'కంఠసూ[త్రద్వయేవాపి వత్వంగేనై వ కారయేత్. 

విధిభేదంతుక ర్రవ్యం (బ్రహ్మ భాగేపి శేవతః. 

ఏవం[కమేణళాస్త స్తై స రంరంద్రకల్పరాల 

సహ్మాస్తభాసురాదూనే బ్రవ్మాపశేనాయ జ్జ శీ 

సంచమూ ర్రివిభానేన్ స్టావయిత్వాజనార్థనమ్, 

11 

OX 

(జ 

౧౭ 

(0౮ 

యా 

| 



శ్రీవై ఖొనసభగవచ్చా స్తే; ఛార్షవే 

వె ఖానమై మహాభాగ రై ఏడి కార్చనతత్పరై: 

వేదా న్తవేదిభిర్వపై )రర్చయే త్పురుపో త్రమమ్. 

i] శంక రాది స్థాపనమ్. = 

' ఈశానఈశ్వరందై వ సోమేశానాఒవథాపివా 

పళ్చి మే శేశవస్థాన మైశాన్యాంశం క రాలయమ్. 

అనుకల్పంవికల్వంచ కల్పంచై వతిధాభ వేక్, 

భూవరీకాదియత్క_ ర్మ అనుక ల్సమితిస్మ ఎలీమ్. 

జీవాదీనాంమునీనాంచ కల్పయేత్తువికల్పకమ్ 

గభే౯మృదాలయేయ్యత్ర వ్రతిసఘ్రాయాంతుకల్పక మ్, 

ఏవం దేళంవినిశ్చిత్య మూాలస్తానంచనిర్లి జేత్ థి దె 
నిర్మి తేజ త్రవిమానస్యచో ల్ఫేధార్థంసమన్తువా. 

జలా నంవాశీలా_న్హం వాఖానయేదుచితంసుగీః 

విసారాయామనీమాన్హా ద్నాహేఖా త్వాద్భృణాయచ. 

ఏకవా స్తంద్విహ స్పంవా '|త్రిహ స్తంవాఒధికం[క్ర మాత్ 

వాలుశకై ర్విశ్వత ఃప్రూర్య దృఢీకరణమాదిశేత్ . 

చాలాలయంతుళకానామశ కానాంవి నాభ వేల్ 

ధు) వార్బాయాఃప్రతిష్టావే ద్బాలాగారంనకల్న లే త్. 

ఇతిశీ ఏవి ఖాననే భగవణ్బా స్తే) భృగుపోగికాయాం నంహీతాయాం 

పకీర్ణా ఒధి'కాశే తృతీయో 2. ధ్యాయః, 
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దృ కర్ణా ఒధి కో రః, 

అథచతురో2 ధ్యాయః,. 
థి 
—--<ంాా 

=|. ఆబ్వేప్ట కా స్థాననమ్. a 

అథాఒతస సం (ప్రవవ్య్యూమి వాన్తునః[పభ మేష 'కా మ్ 

సాధయి త్వావూర్వ రాత చత(స్రఃవ్రథ మేష్ట కాః 

నీలాయాంమృల్మ యేవాఒథ కుర్వాల్లతుణసంయు తాః 

.లాదోపవినిర్ముకా స్పువ క్వాఅభమృణ్మయాః, 

విస్తా రేణేవ్ష కాఃపోకా వషట్సంచచతురంగులాః 

ఉత్తవమాదిక్రియా జేవ విస్తారద్విగుణాయతాః, 

విస్తా రాస్టంఘనం(వో క్త మిష్టకానాంవ్రమూణతః 

అలయా2ఒభిముఖేవై వ (వ్రపాంకృ త్వావిచతుణ:. 

తన్మ భ్యే వేది కాంకృ తా వా స్తమ్మాతవ్రమాణత క 

విసారంతత్సమంచా న ము తకేథంతుతదర్ల కమ్. 

నభ్యాగ్నింవిధివతృృ త్వా పిధినాఫకోరమాచ శేత్ 

భూమియజ్ఞు ంచకృత్వాతు కలె స్ప ప్తభిఇ క్రమాత్, 

సంస్నావర్టనవవస్తేణ చాచ్చాద్యశ యనోవరి 

కౌతుకంబస్థయిత్వాశు శయనేశాయయీ త్తతః, 

పాుత్వాతుపొరువ,ంనసూ కం వివుసూక్రమత వరమ్ 

చతు ర్వేదాదిమం(త్రాంశ్సొ ఢ్రీభాసూ_క్తేయజేత్క_9మాత్ 

ఇష్ట కావాశిలావా2_థ తన్నామాద్యతు రంస్మృ శేత్ 

నృ త్తెగేణయి శ్చ వాడై. $ శ్చ ర్యాతి శేవంనయేత్క_9మాత్ 

వ్రభాలేవూజయేత్పూర § మాచార్యంకిల్సి భీస్టృవా 



14 శీ "పీ వై ఖభానసభగవచ్భా స్రీ స్తే 3 భార్షవె 

ఆచార్యోమంత్ర యోగ్యన్తు శిల్సిభిఃకర్శ్మ యోగ్య కై 8 గిం 

ద్వారస్యదథీ.ణేపా శేక్వా స్థానమన్య ప్రకోస్య తే 

సుముహూ న్య నేద్విద్వా నిష్ట కాంళ్చతుఠ క్రమాత్ . ౧౧ 

విన్యా సేతు చతుర్టిము చతు ర్వేదాదిమన్హ్ర, న్నతః 

తేహాంమధ్యేతదాగ క కే. స్రూరయేదుదశేనతు, (౧౨౩ 

తతై గవనవరత్నాని విన్య సేదనువ్రారఏ్టశ 8 

| =. గభఛకాన్యా సవిధిః. fe 

అధవత్న్యేవిశేపేణ గ భళాన్యాసవిధిక్రమమ్. ౧౩ 

ప్రాసాదోగభికాసంయు కః కురు తేసర్వసంపదమ్ 
తస్మాదాబౌ(ప్రకర్తవ్యః గభ ౯న్యాసస్పమృద్ధిదః. ౧రో 

[(త్రయఃపాసాదమూ లేస్యా త్సూర్వంతు ప్రథ మేన్ల కే 

ఉ పానోపరిమధ్యంస్యా త్ప్ర తేరుపరిచా న్లతేః, ౧౫ 

భూగతంళూ[ద్రజాతీనా ముపానేనృవవై శ్యయోః 

(ప కేరుపరివిప్రాణా మానులో మ్యేనకార యేత్ . ౧౬ 

సశక్వేషాంభూగ తం కార్యం సర్వసిద్ధికరంశుభ మ్ : 

ఐస్ద్ర పావక యార్మ భ్యే ప్రాడ్ష్వాచేషుప్రకల్పయేత్. ౧౭ 
ద్వారస్యద ఖీ ణేకు ర్యా త్పన్చి మేసిత భై వహి 

కవాటార్గ్లలయో గేవాన్య స్పవ్యంగభ ౯ భాజనమ్, యిల, 

=| ఛలా lz 

తథాళొమ్రమయిీఫేస స్ఫాటి శావాప్రళ స్య తే 

.. పాదవిష్క ౦భవిస్తారాం ఫేలాంత త్త ఏపడాంచి తాం, గా 
ల ॥ 

ఖండస్ఫుటితవజాళస్టసా 4 ళ% ఇ ఫి ళ * శి 44 శ ఉట ఉల 9 4 4 శీ ఫశ 4 ఇ పశ ల 4 ( 



ఘనంవింళతిభాగై కం తదర్థ్యారాంశ మేవవా, 

విస్తారస్య చతుభా౯ాగం కొద్ద భిత్తుచ్చియంభ వేత్ 

ఉత్తమంకుసమో క్పేధం (తిపాదంమభ్యమంస్థ్ర తం. 

అథమంచార్డ ముక్వేభం తివిధంతత్ప్స చక్షు తే 

తిభాగె కవిధానంస్యా ద్ది ఏభాగంభాగికంభ వేత్ + 

ఆ న్లరేణా=_ం౦ి'సలాయాముం తదర్భంభిన్న భి త్తికమ్ 

సంయో గార్ధవిపానంస్యా ద్విధానేఒభ్యా _న్తేతథా. 

(వ్రమోల్యవంచగవ్యేన విశుద్ధంగభ ౯ భాజనమ్ 

ఆలయాక్స)ముఖేచై వ మంట వేసమలంకృ శే. 

గోమయేీనోవలిపై ౪వ పుణ్యాహంవా చయే_త్తతః 

ర_క్తబీజూనిధాతూంశ్చ సన్న వీ సేనద్ర్రని త్రమః. 

వె వవంవిముసూ _క్రంచ పారువంసూ_క్షముచ్చరళా 
a ౯౩ ac) అలాని లావి 

*విష్ణురో్యవిమిత్యుక్తా తు గభ౯ంతతనిధావయేత్ =. 

ఇతి $ీ9వైఖాననే భగవచ్భా స్తే) భృసపో9క్తాయాం సంహి తాయాం 

వికీ ర్ఞా౭.ధికారే చతుర్ధ చాధ్యాయః. 

రార 

అథ పంచమోా౭ఒధఛ్యాయఃం 

అజాయత 0 

(పాసాదలత.ణమ్. 

అథవ వ్యేవ శేసేణ (పాసాదా రాంతులకుణమ్ 

ప్రసాదంకురు తేయేన (పాసాదంతికీర్రితమ్. 
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పకీన్లా ఒధికార 4, 

ఆద్వాదశ'తలాబేవం కుర్యాద్విస్తారమానకమ్ 

విస్తారద్విగుణో క్పేధ ము_గమంతువ్రచతతే. 

విసారంన_ప్రధాకృళత్వా జ్య్వాదళాంశ నుమధ్యవమమ్ 

వకాదళశాంశవముధమం విసాశేస పధాక్స లే. 

అఆద్వాదశతలా జేవముల్సే ధంతువిధీయ తే 

(పాజ్యుఖోదజ్ము ఖై న్నూౌః పదంకుర్యాత్తుపో వళమ్. 

గభళాగేవాన్సమాఖ్యాతో మధ్యమంతుచతువ్చదమ్ 
చావ్యాతో ద్వాదశవదం భి త్త ్రరముపకల్ప మే: త్- 

పడ్భిష్షడ్భి స్తధాసూ,త్రైః క్ు నాంవంచవింత టి; 

నవగ భ ౯గృవాంమఖ్య్వేభి త్ర వక్ ౦ శేవముచ్య లే, 

% న ౬ 

(తివిధంతుస మాఖ్యాతం? (పాసాచాకృతయ _స్తథా 

నాగరంధ్రశవిడంచేతి వేసరంచతిధాభ వేళ్. 

న్గూవ్య నంచతుర్నశ్రంసార్టి న్నాగరంసమూోదావాతమ్ 

కంఠ ప్రభృతిణాష్టాశ్రం (పాసాదందొవిడంభ వేత్, 

కంఠ(ప్రభృతివృ తయ 'జ్వేస రంతత్పంచత తే 

'జేరఃపూర్వంస్థితోయ్యత్ర త్యత బేరవకాద్భ వేత్ . 

యావచ్చేరంతిభాగై కం విస్తారంపీఠ మేవహి 

వీఠస్య|త్రిగుణంగభకాం గర్భార్భంభి_త్తిరుచ్య తే, 

గభ౯గేవ్మాతిభాగ_ కం భి త్రింవాత త్ర కారయీత్ 

అ(గతోమండవ వంకురాస్ట త్పాసాదసమవిస్త ఎలీమ్. 

(పాసాదస్యసమాయామం దళొంఛంముఖమండవమ్ 

(ప్రాసాద స్యా ఒ్యగ్రళో చ్యారం (వ్రకుర్మాల్లతణాన్విశమ్ 
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శీచెలాననభగవనా త్తే భౌర్లవె 

లై] అంగుల భేదః. [I 

త్రివిధంతుసమాఖ్యాత మంగులంస్యాత్స)మాణతః 

మానాంగసలంతు| ప్రథమం మా(త్రాంగులముతే కప రమ్, 

త్ర తీ యం తుసమా ఖ్యాతం చేవాలబ్ధప్రమాణతః 

' రథ లేణ్వణుర ష్టాభికీశూయూ కాయవా స్తథా, 

(కమశో౭ష్ట్రగుతై ర్విద్ధి 'మానాంగులమితిన్మ లేమ్ 

మధ్యమాం గులిమధ్యంతు పర్భమా(త్రాంగులింస్థ లేమ్. 

(పతిమాయావిభాగేన తాలగణ్యేన? భాజనమ్ 

అంసపలంతున మాఖ్యాతం దేహాలబ్ధవ్రయాణతః, 

(పాసాదమం కపానాంచ మానాంగులవిధానత।ః 

యాగోవకరణానాన్తు ఐరా(త్రాంగులవిధానత ః. 

చేవాలజ్ధవ్రమౌాణేన (ప్రతిమాంకార యే లేథా 

అంిపతె కై :కిష్యురిత్యు క్ర కం చతుర్వింశతిభి స్త సభా. 

పం చవింశతిభిక్రే చన ప్రాజావత్య ముడావాతమ్ 

షడ్వింతిశధజనుర్ముష్టి స _ప్తవింఛద్ధస్యగ్రణాహః. 

హస్తానాంలక్షణం|ప్రో కం మానాంగులవిధానతః 

=: ఏకత లాదికల్పనమ్, కా 

'శ్రిహాస్తాదిసమారభ్య నవహాస్తా నమేవచ, 

అయుగై డఇరథహ ైన్తు కరా చేక తలం బుధః 

ఇక లంతుతతఃకు ర్యా తృత్రయోదళవా_స్త స్టకైః, 

పంఛాధికేవతై. హలా ౫ స్త (పాసావస్సా ర్రిట్రైభూమికః 

తలం(ప్రత్య ధికంకుర్యా క పడ్డ స్త నువిశేషతః 
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18 శ్రీ వై ఖానసభ గవచ్చా క్త. 'భొక్ల'ే 

(వ కేకుపరినీమా' నం దారస్యో కేధణ చ్యలే 

ఉ_త్రమంద్వారవిస్తార ము క్వేథార్థ ముచాహృతేమ్ 

ఉ ల్సేధార్థ దళాంశేన హీనందయధ్యమముచ్య లే 

వింశ శ్యాసరిహీనంస్యా ది సారమధమంభ వేత్., 

కాయంచావ్యను కాయంచ కుర్యాదు త్చేధమానతః 

భాగ మేకమధిఫూనము క్ఫే ధోవసుధాభ వేత్ 

పాదాయామోదిగిభాగస్సా ర్ట ద్భాగఃప్రస్తారఉచ్య తే 
కాగఃకంఠఇతి పో క కం దిషభాగంశిఖరంభ' వేత్. 

భాగ స్థ్ఫూపిరితిఖ్యాత మేవ ము క్పేధఉచ్య తే 

. కామమేవంకమాఖ్యాత మనుకొయమధోచ్య శే. 

కుర్యాత్పా)సాదవిస్తారం చతుక్వింళతిభాగికమ్ 
- వకభాగన్తువిస్తారం ఛాగమేకంతలంతభా. 

దళాంగులంస్యాద్ది వతలే (తత లేదాషదళాంగులమ్ 

_ యుగాంగులపివృద్ధ్యాతు క్ర _ర్హవ్యాంస్యా _త్తఅంధ్రతిం 

పాదమస్యతువివ్క_౦భ 'మవ్హుభాగంవిహీనకమ్ 

_స్తంభాగ్రోళై వక_ర్తవ్య మును కాయప్రమాణతః 

ఉపానస్యతువిషృంభ మగ్రోపాడద్వయంఛవేత్ 
అధిష్థానంత్రిథాకృ త్వా ఛాగోవై. జగతీభవేళ్. 

కుముదంతుద్వితీ చే:న ఛాగేనై వతుకారయేత్ 
కృ త్వా కేన ంచతుభాకాగ మేకాంశై. నవట్టి కామ్. 

కోకా త్వాన్టోనకంతేన్లు శేషంవాపినముచ్య కే 
పాదబన్గమితి ఖశష్టతం సధష్పక్షా క్యేమవూజతమ్, 
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ఈకీస్తాఒధి కార ః, 

('ప్రత[కముంవాక_ర్రవ్వ మధిప్రానప్రమాణత;ః 

జగతీంతద్వ దేవాథ కుముదంవృ త్తముచ్య లే. 

భాగేనప్రూర్వవత్కృ త్వా చతుర్థం శేవమాచ కేత్ 

పట్టికేనై వక వ్య మేకమ నరికరితథా, 

ద్వాభ్యాం్రతిముఖంకుర్యా త్రత్మిక్రమమిదంభ వేత్ 
. అధిషఫ్టానమితిఖ్యాతం పాదమానం[వవత్య తే, 

చతురక్రమథాష్టాళం నృత్తంచై వృతిధాభి వేత్ 

కుంభయు క్తంతథాశే చిక్కే చిత్కుంభవిప్ర-నకమ్ | 

శేచిదై ప్రకుంభమణ్తీ భాం యు కంసాదంస్మ ర_న్తిహి 

విసారేణసమంవావ్ దిపగుణంచావిమూాలత 8, 

చతుర శ్రమధోపి త్వా వృ త్తమష్టా(శ నువవా 
క_ర్షవ్యంతుయఖాయు క్ష ముథవాపోడళొశ్రకమ్, 

పాదానామాకృతిఃపోకా కుంఛలతణముచ్యతే 

పాదా ధికమ ధాధ్యర్థం పొదోనంద్విగుణంతు వా. 

ద్విగుణంతుసము కేధం పాద వివ్క._ంభ మానత; 
(క్రీకరంచస్ట్రి కా_న్హ్తంచ సౌముఖ్యంప్రియడ రృ్శనమ్, 

యథా(క్రమేణనామాని క_ర్దవార్టీనిపిశేవతః 

(శ్రీకరంవృ త్త త్తపాదానాం కలాశ్రాణాంత క్రై వచ, 

చన్హ్రకా నమభాప్రాణ ౦ సోదముఖండమితిస్మ తమ్ 

అతిభా లేము స్తంభేవు ప్రియదర్శనముచ్య కే. 

కృ త్వ్వానచాంశకంకుం భం భాగమేకంహృదుచ్యుతే 

కుంధంచతుర్భిరం శై స్తు కంఠ ఖాగముదాహ్యాతమ్ం, 
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క్లిగ శీ వై ఖాననభ గవచ్చాష్తో, ఛార్ల వే 

ఆస్య మేకాంశమిత్యు క్షం శేవంకుర్యాద్ది ప్రదండకమ్ 

వశేనవద్మశేనై వ వృ_త్తమేశేనవాతథా. 

వి_న్హృగౌ_స్తంభవి స్తా స్తాఠొ ది్టిగుశౌకుంభ ముచ్వ జే 

అధక్థ వూస్యవిస్తారం వోరోధావకోలపాదవత్ ?. 

విస్తారమేనము_క్తంసా్యా న్మండై_ ల౯శతణముచ్య తే 

మండే దైస్రీసాదముక్లేనం విస్తారంతుచ తుగు౯ాణమ్. 

తిభాగై కంభ వేత్సహ్మం కేత్ర మేకంత శా వచ 

భాగావాభలకారామా కే(తావాపాదహావవత్ , 

పోదా గ్లకక్మ మూనేన స్వ.న్థంకుర్యాద్వి ధానతః 

- సంభ్యాగ్రషత్షువిస్తా రం వీర కాంతం[తిపాదత కం 

తదూశ్లే ఏ పాదతాంకుర్యా ఢ్విస్తారంపాడవి_న్హృతమ్ 
సమం|త్రీపాదమర్థ ంవా బోధకో త్పేధఉ చ్యతే, 

(తిదండమధమాయామం చతుర్ష ౦డ నుమధ్యమమ్ 

. ఉ_త్తమంవంచదండంస్యా ద్బోధికో క్పేధఉచ్యతే. 
క్ 
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ఇకొత్య _ే సేకుముదా నే పట్టి కా _నేఒథవాపునః 

" జలని రాష్ట్రణమాగళాంచ నాళనిగకామనంక్రియాత్ 

J | ఫ్రలేబా౯వ్యావినిష్కాిన్లా వి నోళీంశై లమ్హరాంతభా, 

త! సోపాదంత్రిపాదంచా విత _స్తిర్వావ్ శేనతః 

భూతసిరాారాపమాసనూర్థ ఏ సారవారాధి కారయేత్, 
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వ్ర కీశ్లాఒధి కోర: 

వ్రణాలమరాలవిస్తారం (తిభారై క్యాగవి_స్తరమ్ 

వ్యాస్మతిభాగంభాగోనం బవాులంతుతిభాగ భాక్. ' 

వారిసంచారగంధీర తారం రురుజబారలతుణమ్ 

అనిమో్మోోన్నతమాభి శే స్తదా త్య(శంకమూాన్న్మతమ్. 

సర్వవాద్యనమాయు క్షం తదాముంగలవాచ కై: 

బాస్తుపహూామంతతః కృత్వా అచార్యంపూజ యే_త్తత క 

శిల్సినంపూజ యేత్సళ్చా తృ్చుముహూ శ్తేసులగ్న శే 

. ఆచార్యస్సుప్రసన్నా త్మా వారుణంసూ క్త ముళ్చ కే, 

తత్షకస్థ్ర్యావ యేన్నాళీం సున్నీ గ్ధాంసుదృథాం[క్రమూత్ 

'బేర్వపాసాదగభ౯ాస్య యావత్తాలస్వచావధి. 

థారాంతు కేవలంకుర్యా ద్భిత తాలస్యధీమత 32 

(చేఘ్రమధ్యకనిప్రాని బీరస్యస్థావనంత్రిథా. 

థా రాద లసమాపొతు స్థాపనంచో త్రమంభవేత్ 

ద్వారబన్లస్య పూ క్వేతు స్టావనంమధ్యమంభ వేత్ . 

నురార్జోవలస్యపూ క్వేతు స్థాపనంస్యాత్కనీయనమ్ 
యక రోత్యన్యథాచాస్మా దభిచారాయచై వహి. 

పవంనాలం చసంస్థాప్య (ప్ర_స్తరంచో త్రరాడికమ్ 

వివష్మంభంపాదవిసార ముక్వేధంతివిధంభ వేత్. 

a _త్తమంతునమో క్పేధం (తిపాదందమధ్యమంభ వేత్ 

అధమంచార్భను కే ము _త్తమంస్యాడ్విధానత 8, 

_స్తంభాగై ఏకత్రిభారై కం తస్యోగ్సే వట్టి కాభ జేత్ 

తత్సమంని గజాముంప్రో కం పట్టి కా లత.ణంత్విడమ్, 
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$4 శ్రీ చె వై భానసభాగివచ్చా స్తే స్తీ, భార్లవే 

డ్విభాగేనతేదూర్లే సతు 'క రృవ్యంపద్మపట్టికమ్ 

ది్భదండంతు కపోతంస్యా దుపానసమనిగళ మమ్, 

"జీపంప్రస్తారమానన్తు కర్తవ్యుంపంచభా"గికమ్ 

- వశకేనపట్టి కాంకుర్యా త్యుంఠ మే కేనకారయీత్ , 
ల 

ద్వాభ్యాంతదూ స్టే ఏ క _రవ్యుమే కాం శేనతుపట్టి కామ్ 

వవంప్రసారమాఖా్యాతం తోరణంవ మయ్య లేఒభునా. 

పాళశళ్వా యో ఃపృద తళ్చా౭ వి క ర్హవ్భంతో రణంతథా 

(పతేరు_త్తరనీమా నే తోరణస్యా(శ్రయోభ వేత్. 

విస్తార రంతుతేదర్భంస్యా్యా ధ్విస్తారంవం చభాగికమ్ 

మక శోంశోకొత్రియం శేన kT షంపాదమిళిస్మ ఎలేమ్* 

పాదా నరాగవమధవా విస్తారంతో రణస్యతు 

పూరోగ్ట కృమేవక _ర్రవ్యం మక రాంశపమా*ణతేకి, 

ప్రమాణంతో రణస్మ్తో క్ర కం నాసికాయాస్తులత.ణమ్ం 

వయ్య లేతుప్రమాణేన యథాళ్వాస్త ప్తదినిక్చితమ్, 

గభకాగోవార్ణ విస్తారం మువోనానీతికీ _ర్పన్టతే 

నీగ౯ామంతుతదరి రంస్య్యా క్తి త్తి పాదంసమమేనవా, 
the, 

శిఖ రేషుచతుర్తి ము కర్యాబేకాంతునాసి కామ్ 

లంద పోల పో తెన్నష్టనాసికా. 

వస్యంమణంో క కోరి కూటశాలంవిధీయ"క 

- చతుర్థ ఇంభ జై 

శక 
భాగేనకూటశాలం స్యాద్య్భా గార్థ పంచమం భ్ల వేల్ 

కట ఇాతోహ్యిద్దోవులాళ్నత, 

౬2౭ 

౬.౯ 

౭0 

జయ 

లత 

౭2 

లతో 

౭ 

జిక 

ర 



చకీళ్లాఒ ధి కార. 

ఇాలావిసొారమానేన పాశ యోనాకాసికాభ వేత్ ' 

వకనాసికయాయు క్షం పంజరంనముదాహాతమ్. 

తతఃకంఠార్థ మానేన శిఖరంవర్ణ యీ త్తతః 

కంఠాది ద్ది ్రదండమిత్యు క్ర కొం విఖరన్య తునిగజ మమ్, 

నిగ౯ామాద్య ర్హనాద్బా సే హ్యా వర్ణ నంతుతదర్భ కమ్ . 
న్ధూపింళకంభసమా యు క్ర కం కుర్యా ద్దండంవిధనతః. 

విస్తారంతత్ప్రమాణేన శిఖరంతత్ర చోచ్య తే 

తదూే కే పకంఠమిత్యూ క్ర కొం ఫల కాచత దూర వ్రతః 

ఆ్రకకృళో కాం కుర్యాద్యా నద న్త న స్తునూత్ముతః 

తీ (శీ వెఖాననే భగవచ్చా Ey భృగు పో కా కాయాం సంహితాయాం_ 

(వకీ cn ధికారే వం చమోజధ్యాయా, 

RRR) 

అథ వష్టోఒధ్యాయః, 

నమ వమా ేకావ్ష కావిధిః. కా 

“rb 

అభవత్న్యేవిశేశీ మేల (క్రమంమూా స్టేన్ట కావి భేః 

(వముఖేయాగశాలాంచ కృత్వా వవిచవ.ణ! , 
జీ 

మధ్యే వేదింప్రకలై వెఫ్ర్వ స్థూపికీల్వవమాణత:. 

సభ్యూంప్రకల్ప విచప్రాచ్యా్యా మాఘాకంవిధివద్య జేత్ . 

వేదిమధ్యేన్య సేద్విద్వా౯- సున్ని గ్లానిర్షగిణాద్సణాః 

వె మవంచజవితే వ్రవచత(స్ర క్పేష్ట కాషక్రమాత్ . 
a. కతి హూ | 

౭౮ 

ef 



శ్ర 
(UU 

కిం చిదగంభ వేన్ని మన్నం మూాలేనై కించిదున్న తమ్ 

అధోభాగేభ వేత్సృస్ల మూార్థ ్ట భా గేముఖంభ వేజ్ , 

వై ఖానసభ గవచ్చా సే, భార్లవె 

ఇాలివిష్టముయేనాఒథ లేఖ యదతు.శాణితు 

యకారంపూర్వతో లేఖ్య రకారందతీ.గేన్య సేత్. 

లకారంపళ్ళి మే లేఖ్యవ కారం చో త్త కేలిజ్లేత్ 

లోవాొజాందారుజాంవాొథ స్థూపింత త్రన్య సేద్బుభః, 

పాడొయావుసముందీఘక౯ాం విస్తారం పాదసమి్మితమ్ 

| అగమం'భలవి సార మానుపూ ర్వా వ్రలేణలళంతథా. 

చతురళ్రింభ వేన్నూలం (తిభాగ్రై కంసమంలేథా త్త 

వృ క్తంకయో్యు న్రైతఃకుర్యా చ్చీలీ పాదమధోన్య సేత్ . 

విస్తార తిగుణాయామం విస్తారసమువి స్తరం 
తద్ద ౪ యేనసమా యోజ్య నమంఖోాలంస్టితంయభా, 

పంచగవై గిస్సమభ్యయ్య పుణ్యావామసివాచ యేత్ 
వాస్తుహుూామంచవాు తే వేవ పర్వగ్సి కరణంచశేత్, ట్ వ్ 

మూ న్లేష్టకావిధానేన “హాాామంకృ త్వావిచతణః 
వ్లనఃవ్రభా లేధర్మాత్కా యజవమానయుతో గురుః. 

శిలాదీక౯్స”ప్రగృ మావ విమానేరోపయీ త ధా 
“పాణిభ్యాంసంవ్రగృమ్రైోవ (పాజ్ముఖోదబ్ముఖోఒపివా 
జీతు దాదిమం తై ళ్చ శిలాబ్తంద్రాదివషున్య 

చేత్ 

శ్ర్రు)వనూ _కంజపి కగాతు మథ్యస్థూపింన్య సే త్త్ధాం 
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వ క్షీ న్లాఒధి శో రో, 

పొదబంధే గళే వైన విమానే వరితః క్రమాత్ 

వ విమాన దేవాః ౫౫ 

(ప్రాచ్యాం విన్షుం (వ్రకుర్వీత యస్య గర్భగ్భ హే స్థితికి. 

దవీ.ణే సత్యమమూశ్తే స్తు వక్చి మే చా చ్యుతస్య. చ 
ఉత్తరే చా౭నిరున్గస్య స్థితి మేవం వ్రకల్పయేళ్. 

గలే వురుషమూూగ్సిస్తు దశ్నీణే నారసింహ కః 

వక్సిమే తు వరాహశ్ళ్చ హయగ్రీవ స్తఖో త్త శే, 

నుఖాసనసమాయు క్ష కం న ర్వాలంకారసంయుతమ్ 

వ్యాలోద్ధ సకోణకం వై చవ వీశం వాథ మృగేశ్వరమ్. 

వక తుండం చ దుర్గాం ఇావ్య(గ్రమండవభి త్తి తివు 

స్థిత మీవం సుసంస్థావ వ్య యథఖాలాభొం సమర్చయేత్ . 

దారేషు దాగరపాలానాం స్థితి మేవం వ్రకల్పయీణ్ 

(బాసాదలతుణం(పో కం మంజపానామథో చ్య తే, 
"w 

_స్తంఖే ప్టోడశభిర్యు కృం మండపం శ్రీప్రతిష్టితమ్ 

దాషదశ_స్హంభసంయు కృం వీజ్మీసనమితి స స్మృతమ్, 

దా్వా(తిం న్రాత్రసంయు క కం జయభ ్రేతి కీర రృస్టితే 

వటి ఉింందొత్రన ఎయు. కో 0 నన్దాస్టవర్హ రం సుకోభనమ్. 

చతుర్భిప్ల పి భి_స్త ఎంఖి ర్యు క్రంభ్రీభద్రకం స్కృతమ్ 

స్థంభానాం తు శత్రైర్యాకృం విశాలమితి సంజ్ఞ తమ్. 

ప్రాసాదవత్సరూఖ్యాతం . ప్రస్తారం తత్సమాణత ః 

వాజినోపరి కర్మవ్భం ధారకన్తు కలా_స్తథా, 
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జీ జే తీనే ఖొననభగవచొ చే ఛార్ల 

_స్తంభవివృంభముక్సేధం చతుర్భాగేన వి సృృతమ్ 

తులావిస్తారమానేన జయ న్లీ సాాత్సమోన్న తా. 

తతో దండ్యాబావాల్య మనుమార్గం తదూర్భ ్వతః 
ఇష్టకాభి సదూర్ధ్వం తు భాద యేద్దళ కాన్వితమ్. 

పాదాధికమధాధ్యర్ణ ౦ దిర[గుణం పాదహీనకమ్ 

చతుర్వధనుథా౭-యామం కర్తవ్యం మండవస్వ తు 

ఆయామే తు యభథాయు కం _సంభానాం విధిరుచ్య లే 

ద్వివా సం వా |క్రివా స్టం వా చతుర స్తమభా౭_పి వాం 

స్తంభాన్తరం ప్రక ర్మవం యభథాయు క్రి విశేషతః 

వవం [క వకోత్చమాఖ్యాత 0 (పాకారమధునోచ్య లే. 
f 

పాకోరం పరితః కుర్యా క్పా)సాదస్య (ప్రమాశతః 

ప్రాకారన్యతువిస్తారం తస్య దండమిూూాచ్య తే. 

ఆ నర్మండలమిత్యాహూ రధ్యర్థ, ౦ దంకవోానతః 

అ _్షర్భారమిత్నిపో క్ర కం మధ్యభారం దిషీదండత 8, 

చతుర స్పండస్రమాణేన యుకా మర్యోదఖి త్తి తికా 

మహామర్యాదభి _త్తీస్స్యా త్చ_ప్తదండవ్రమాణత:, 

. అధ్యర్థ ద్విగుణం మాక్స్ (తిగుణం మనూ చతుర్లుంమ్ 

_.ముఖాయామమితి (పో క్షం (ప్రాకారాణాం విశేషతః 

శజోళ్తా _నృంసమంక్పేధం భి త్తిరా స్త్వవమాణతః | 

కూటకొలాయుతం వాపి కర్వా తా) కారస సంయుతమ్, 
he 
మూలజం తు తలో కేధం హ న్లమేవం విధీయతే 

యథాలా ఫోస్స్యత్లం వాపి ప్రధమావరణం సతమ. 
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వ్రకీన్లో ఒధిా రః, 9p 

వడంగులం (కమాత్కు_ ర్యా న్నూ సినపా కారకం విదుః 
జలని ర్యాణమాక్షం స్యా త్పదా నే తటకే2ఒపీ వా. 5౬ 

వ్రధనూవరణచ్వారం పవ్రముఖేకల్పయే త్రథి- 
ద్వితీయావరణద్వారో వ్య స్తశ్చేన్నా స్తిదూపణమ్. 3౭ 

విమానో ల్చేధతుల్యం వొ పాదోనం ఇార్థ మేవ వా 

పృథగ్షోవురసంయు క్ర క్ర ముచ్చి్రితం కు నవం తు వా, కి౮ా 

వంచ్యపా కారమిక్మేవం (త్రి పాకారమభా౭_ఏ వా 
(తపా కా రేషడంగుల్యం (తిథధాధ స్తలనిమ్ను గమ్. ప్రణా 

(పాకానేహూు చృ)యం వింద్యా త్కృపోతా న్న నం తదు _త్హృమమ్ 
మధ్యమం చోత్క_రా నేన కలశా న్తం తథాాధదమమ్. రాం 

వవం (ప్రా కారసంగేన తూ ల్పేధం (తివిధం కమాత్ 

ఉ ల్చేధాత్సంచభాగైై కం చతురంళకమేన వా, ళం 

వడ్భాగ్లై శేన వా కుర్యా త్రివిధం భి త్తివి స్తరమ్ 
అథ వా (పాసాదభఖి ల్రిస్తు తత్సమం భి త్తిమేవ చ, . ౮౪3౨ 

గళ్ళే=_స్రాంశోచ్చ)యం శనం న ప్తభాగే ద్విమధ్యమమ్ 

వంచభాగై కముధమం బలివీఠం తథాభ వేత్. కా 

నవాంే పట్బతుర్భాగం మధ్య మాధనముము _త్తమమ్, రల 

(తిధా డై శాచికం వీఠా ద్ధస్తమాత్రం (క్రనూద్భవేత్. 

ద్వోవాస్తాంతం |త్రివాస్తా న్హ ను చతుర్హస్తా న్హముచ్య తే, ౪x 

అధమం మధ్యమం (శేష్టం (తిధా పె శాచవీథకమ్ 

స పష్లవింశతిభా? కళ్ళా సమమేవం సమున్నతమ్, ౧ రడ 



. x , oe వి నా! 

$రీ శ్రీవై_ఖాననభగవచ్చాష్రే, భార్లవె 

ద్వ్యుంళం స్ట పాదుకా శయం చతురంశం జనిం విదుః 

క్ర్యంశం తు కుంధమిళ్యాహా క్చతుర్ధంకంఠ మేవ చ, లో౭ 

షడ్భాగం కరణేళ్యావా ర్ష ర షీ వంశం వళకమేవ చ 

చతురంశే కపోతాక్చే అంశే చె చ వై వ్యాగ్రవట్టి జా 

అధ్య్వర్థ ౦ పద్మపుప్పున్ను న్కార్ట్యం ౦ వద్మ గ్రైవువ్సకమ్ 

వవం సమ్యుగ్విదిత్వా తు భే భాగే£ వినిర్జి శేత్ . రా 

ఇతి కై ఖానసే భగవచ్చా స్తే సె భృగు ప్రోకాయాం సంహి తాయాం 

(వకీర్ణాజధికాశే వష్టో 2_ధ్యాయః, 

=| వరివారశరాలయలతు.ణ మ్ త lee 

అథాఒతః పరివారాణామాలయస్య చ లవణము 

విమానాత్సాదహీనం వా తదర్భం వా నవూచశేత్ , oe 

వర్షయు క్రం తతేశ్ళేవం కనీయో వర్ల హీనకమ్ 
సోమశానద్వ యా ర్యభ్యే విస్వక్పేనం | (వకల్చ్పయేత్. నె 
చ్యోరస్య దవీణే చేంద మాగ్నేయ్యాం వచనాలయమ్ 

. తస్య పళ్ళ్చిమదేశే తం సానీయస్థా నమేవ చ. / వ్ర 

ఉ్లూ మ్యే శయనముడ్దిష్టం తత్పూక్వే యాగమండపమ్ 
ఐళాన్యే ప వుష్పరేళన్తు వీలే వృస్త్రసంచయవమ్, లో 

| జ _ స్థావనం తథా 
(| ఇందాగో ఇ.స్టీరత్రశ్రమే మ న ఛానర్థేస్థానం (ప్ స్య తే, x 



త ks , . | న్ 
టక శా = థి కా రః 

సోపానమభ్యే శీభూతమర్చయేదృహి రా నన్, 
పుర స్తాద్దరుడం తస్య బేవాభిముఖమర్చ యేత్, 

విమానపాలాక్ దిక్సాలాకా భాస్కలేణ సమాయుతమ్ 

చక్రం ధ్వజం చ శంఖం చ భూతం వై .భూతనాయకమ్, 

(వథమా౭_వరశణే జేవాం స్త తృద్రేశే సమర్చ యేత్ 

ఉత్సవం బలిమారభర్టి అనపాయివి శేవతః, 
* 

అమితేస్యా౭.పి తంత్ర వదవీ.4మథా2ఒచ రేత్ 
దేవన్య కంఠసీమా న్తం చాహ్వూ నం _స్తనసమ్మితమ్. 

నాభ్యన్తం వా విశేపేణ వరివారోదయం కమాత్ 
థా(తాదిభూతవర్య నం వరివా రాన్వి శేషతః, 

వర్ణ వావానశకేత్వాదై ౪ ర్నామనక్షత్రవ్రార్వకమ్ 
మయా (క్రియాధికారే తు వ్యక్తము క్తన్లు లక్షణమ్, | 

=. బేరలకుణమ్-_ (కై లాదిభేదః) fe 

అభ వశే విశేపేణ బేరలకుణము _త్రమమ్ 
శై లడం రత్న జం చైవ ధాతుజం చోరవం తథా. 

మృణ్యాయం స్యా త్తశా వేతి వంచధాబేరముచ్య తే 

చతుర్విధం తు శైలం స్యా తృ్తధా రత్న'జం తథా. 

అప్హభా భాతుజం (ప్రోక్తం దారిజం పోడకోచ్య తే 

మృణ్య్మాయం ద్వ్వివిధం (పో కం క్రమాల్లకణముచ్య తే, 

un ఒకే లజలకుణమ్, = 

శ్వీతం రక్తం తథా వీకం కృష్ణం ఇవ చతుష్టయమ్ 
బే లజం భదమూఖ్యాతం తస్య లకుణముచ్య కే, 

౧౦ 

౧౧ 
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శని. ఖానసభ గవజ్భా ద్ర, భౌర్లవే 

నోశ్సీరసన్ని భా చవ కంఖకుంచేందుసన్ని భా 

శిలా శ్వేతా సమాఖ్యాతా సాతు వళ్యప్రచాయి కా. 

జపాకునువుసంకాళా శిలా శోణితనన్ని భా 

బంధూక వువ్న(ప్రతిమా జాతిహింగుళికోసమూా. 

శిలా రకా సమాఖ్యాతా జయదా లతుణా2_నిష్టతా 

వీతో సువర్ణసద్భశా రజనీచూర్ష్మ నన్ని భా. 

శిలా లక్షణసంయుకా ధనధాన్యసుఖవ్రదా 

మాషముద్దల ? సంకాళొ తథా జంబూఫలో సమో. 

భృంగ ? ముత్సలనం కాశా (ప్రజావృద్ధికరా స్మృతా 

శీలా కృష్ణా తం సర్వేషాం సర్వసిద్ధి ప్రదాయి కా. 

విప్రతుత్రియవె శ్యానాం ళూదాణాం చ యథావిధి 

శతా రకా తథా వీతా కృష్ణా చైవ యథ్మాకదముమ్. 

ద్విజానాం చ (తీవక్త్షానాం ఛిత్రా రకా జయ(ప్రణా 

శ్వేతా మోతుప్రడా ప్రోక్తా (బావహ్మణానాం విశేషతః 

వతై స్తుభ్ఫ్రువబేరన్తు కారయేద్యదిభ క్రి తః 
* * * 

మాణిక్యం చ ప్రవాలం చ వై_దూర్శం స్పటికం తథా. 

' మరతకం పువ్యరాగం చ నీలం ఛై తేవరత్నజూాః 

మాణిక్యం శ్రీకరం (పో క్షం వ్రవాలం వళ్వకారకమ్, 

ఆకర్షణం తు వైడూఠళ్యం స్థాటికం పుత్రవృద్ధిదమ్ 

నిద్వేషణం మరతకం _స్పంభనం పుష్య రాగకమ్, 

కం తురమళై 4 కార్యం రత్నజూనాం భలం భవేత్ 

నతేపాం కోతుశం ,గర్యా దన్వ్వేషూం చ విధీయతే, 

౧౬ 

౧౭ 

౧౮ 

౧ 
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ద్రకీర్ణా ఒ ధి శా ఈ, 

సామం రాహ్యం తథా కామం కాంస్యం చ వారకూటకమ్ 

. ఆయసం నీనకం చెవ (తవుకం చేతి భాతుజమ్. 

"'హెమంతు (శీవదం (పోక్తం రావ్యం రాజ్యప్రదాయకమ్ 

తామం వుతసమృద్ధ వం "కాంస్యం వి జ్వేషపుకారకమ్. 

ప్రోచ్చారణే జారకూట మాయనం తషమతయకారణమ్ 

వీసం సీవోగకరణం (కేపురాయురఏనా శనమ్. 

వవం తు లోవాజుం (పోక్సం తతో దారుజముచ్య లే 

* * * 

. చేవడారు శృవిధావృకుం పిస్పలం నస్షనం తధా. 

అననం ఖదిరం చైవ వకులం శంఖ వాతనమ్ 

మయూారపద్ముడుండూక కన్టి కారం తావ చ. 

నింబూకాంజనికావై వ ప్పతమాదుంబరం తథా 

వతై ర్వర్ల్యాన్తు? చత్వారో ద్విజాతికమయోగతః. 
త శ్. , శ 

మృణ్యయం ద్విప్ధం (పోక్ళం వ కాస్టవక్వం తశ్లేవ చ 

వక్షం నాళకరం చెవ మపక్వం సక్వసిద్ధిదమ్. 

౨ నిమి _త్తదర్శనమ్ జూ (శుభానిమితాని) 1 

యస్మి౯ దేశే నిలా౭_ స్తీతి గచ్చేన్నిశ్చితమానసః 

పయాణశకాలే శకునా శుభాశుభ ఫల ప్రదా క. 

శుభ వాకో్యాదకుంభా"2-స్టి గజ రాజదిష్టజోతనూా 8 

చర్మమాంసదధితీర దుందుభిధ్వనయశ్న్ళుభాః. 

(అశుభ సిమితాని) 

అకోభనాం_ స్తథా వమ ఛవమానా యభాయతి 

' వికీ కేశా విమై 9కు ఘ్పతతె లా క్షదర్గనమ్. 
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$3 శీ వై ఖానసభగవచ్చా ఫ్రే, 'భార్లవే 

రి  కకుంభనిరోధో క్రి తె లభాజనదర్శనమ్ 

(ప్రయాణ కాలే నసష్టాన్తు విపరీత ఫలవ్రదాః. 
% శః స్త 

శుభే ప్రయాణం కర్తవ్యం స్థిత్వా శోభనలక్షణమ్ 
శిలాం (ప్రాహ శుభే స్థానే వాన్తుపహోమం సమాచరేశ్. 

వైవ్లవం పౌరుషం సూ క్షం శీభూనూ క్షం తహ్షైవ చ 

శకం తతః కృత్వా కలళాకా వంచ సున్యనేత్ = 

మ్యష్పంధాతతజ ప్యాంశ్చ “ర ప్రషధ్యుదాం ంతణా 

అభిషింశ్లేద్భిలాం నూశే ? ముహు స్త కరణాన్వి తే 

అతో జేవాదిమం లేణ శిలాం వ్త్వా విచతు ణః. 

ఆధోభాగం ముఖం తత శిర యాం వకల్పయేత్ 

ఫూర్వతశ్నో త్త శే వా౬భథ శిరోభాగం వ్రకల్ప యీత్ . 

. సంస్థాప్యాభ్యర్చ్వ వాద్యాదై స్తత 'బైవాం త్పమర్చ్పయెత్. 

ముఖం వృం తభాపాదం పార్శ్వం సౌ వ తిర స్తథా 

లాంఛయితా ఏ వధానేన తత స్తతుణ వూచోత్ . 

* స్త శ 

బాలా చ యువతీ వృద్ధా జ్ఞార వ్యా లతణా౬-.న్వితా 

నడా మృద్వీ నతా చైవ వాలా శీరస్వ రాతథా. 

సున్వరా కా న్తిసంయుకా యువకీ సా శిలా న స్మృతా 

చిసితా రర రా రూమో వృద్ధా యా నిస్ప ఏరా శీలా. 

చాలా క్షయస్రదా (పోకా యువకీ సుసమృద్ధిదా 

ఎఖ ర్యనాళశోకరీ వృద్ధా (గ్రాహ్యో జ్షాత్వా సీల్రాం_స్పథాం 

మారన .స్తకుణ్ణంకృ త్వా శిలావోపాంన్తు లక యక్ 

ష్ శిలాం  ప్రలివ్యతీ శే నగ్నిహో సీసా రిక కం: 

3౭ 

8౮ 

వా 

చం. 

చక 

౪3 

yu 

ళో. 

లోట 



(వ,కిన్ల్తా ఒధి కార ః. కక 

వ్ కరాతోషితశిలాం సంప్రకాభ్య్యాం భసాతతః 
శిలాదోపుం పరీనో, నీవ కర్తవ్యం వీధివోదితమ్. 'కోరొ 

కేఖాబింటోః కలంకళ్చ నిలాదోష్లూః ప్రకీ రి రతాః 

మండేభం తు భవే తత్ర యత్ర గర్భం వినిర్లి శేత్ _ రా 
సిలే తు మండలే సర్చో రే తు గు కృకలాసకమ్ 

వీకేతు మండలే గోధా మంజి పే దర్దురో భవేత్, Xo 
కవీలే వమూవీ.కా (పోకా =.నితవచే తు వృశ్చికః 

శేషతర క్రపీమి శే తు వృశ్చికశ్నే. తర క కే ౫౧ 

రక్తమిశేి) తు మండూకో మండలో భవేత్ 
సిందూరవై ఖదో్టతః కపోతే గృవహాగాలికా,. Xs 

గుడవచ్చే తు పాహాణం నిస్స ఏకోథే జలం భవేత్ 4 

వర్ణ యేద్దర్భ సంయుక్తాం విమలై రంచింతాం తథా. x3 

విమలం 'పేమకాంస్యాఖ్యం లోవోఖ్యం చ (త్రిధా స్మ ఫ్రేమ్ 

పరీ మై నవం ప్రక ర్రవ్యమేవ మేవ వ్రమాణతః, ౫లో 

* * * 

(పాసోదగర్భమానం భూ హా స్టమా మణా2౭_పీ వా 

(ప్రక్యేకం తికిభదం సారి దాషరమానం (ప్రవయ్య తే, XxX 

ద్వారాదధ్యర్లకం చైవ దాషరాశ్నాదాధికం తథా 

మధ్యమం చ కనీయస్సా్యద్దాపర మేవం విధీయతే, xe 

అధవమో _తమయోర్మభ్యే త్వష్హధా కార మేద్బుధః 

కసీయ స్త్రీ లీ విజ్లే యం (తీణి మధ్యమకం తథాం ౫౭ 

(తీణి చో త్రమకం వింద్యాదు క్సేధం నవధా భవేత్ 

_స్తంభాదధ్యగ్ధకం తుంగము త్తమం తు విశేషతః. ధా 

వ్ 



శీ వై భానసభగవచ్భ్చాల్తై,; భార్షవె 

ఉ తమాధమయోర్మ భే దాషరమానేన యోజయేశ్ 

గర్భ శేహసమం మధ్యం త్రిపాదం చాఒధమం భవేత్. 

పాదా౭-ధికం తు విజ్లేయం (చేష్ట మేవం విధీయ తే 

(ఉ_త్తమాధమయోర్మభ్యే ద్వారమానేన యోజయీ-త్) 

న శ యః ba 

ల 
వహ _స్తమానం తధా వత్న్యే నవహ స్తం తధో_త్తమమ్. 

వమడంశులై స్సృవో౭_ ర్యా న్ను సార్ల డష్టహ_స్తకాజనధి 

వవము క్పేధమాన న్తు స్థావరస్య (ప్రశస్యతే. 
ల 

జంగమానాం భనేన్నావు మూలబేరవళొ తథా 

బింబోదయం చతుర్వింళ చ్య్భా గానష్టాంశ కం తథా, 

వింబోదయం చతుర్వింళ చద్బా గానష్టాం ంశకం తథా 

వేదాంశం తు భ వేదుచ్చం జంగనుస్వ ప్రకర్ష గి తమ్. 

మానాంగులేన సప్తాది ద్విద్వ స్టింగులవి ధానతః 

పంచాశేత్సవనాంగుల్యాా విధిస్పరో( విధీయతే. 

మూలబే రాజ=ంగులాన్మా నమారణా వ్ర కాదశొజ.౧గులమ్ 
_ద్విద్వ కంగులవివృద్ధ్యాతు సషస్ట్రిత్యంగులం? భో కేశ్, 

డ్రక్యేకం తు క్రిభేదం స్యాదు తమాధమమధ్యతః 
' ఉత్కృష్టం నవతుంగం స్యాాన్మ భ్టిమం నవతుంగకమ్, 

 సీక్ళష్ణం తు తేఖ్వా (గ్ కం న పవింశతితుంగకమ్ 

| వతై రు త్రమమానం సార్టిన్మ భర్టిమం చ తేకౌవ ప, 
ra 

| కర్మా ర్పోక్సవస్నానాచ్చ యోాజ్యం సా్యాదన్యధా నతు 
అవమైస్తు భవేద్యత్ర బలిబేరం విధీయ లే. 

లా 

=e) 
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త, కీర్లా ఒధిశార కీస్ 

నూ త్రా2_౦గు లేన యన్మానం గృవోర్చాణాం తు నాన్యథా. ౬.౮౪ 

ఇతి శీ వెఖాననే భగవచ్చా స్తే9 భృగు పో కా కాయాం నంహితాయాం 

(కీర్లాధికాశే న న_ప్తమోఒధ్యాయెః, 

అధాఒస్ట్ర మా౭ ధ్యాయః, 

————ర— 

అ. వీథ మాన మ్ జ 

అథ వీళోదయం వళ్చాక్లానకస్య వి శేషత: 

భువంగస్య సమం వాథ అధ్యర్థ ౦ (తిగణం తు వా. ౧ 

వరితిః పాదయోరన్వ నీత్వా వై భాగమంగులమ్ 

ధు) వార్చాయా మ శెపే.ణ మణ్య్భాననహితం శుభమ్, -2 

వయ్యామి దేవో ర్మానం తత్కంఠా_న్లం నాసికా _న్లకమ్ 

హాన్వ స్తం జాహునీమా న్లం నాభ్యున్తం వాఒధ కారయేత్, ౩ 

చతునై కాంళకం వాపి తృతీయైకాంళకం తు వా 

ధు) వార్భాయాం విశేచే.ణ వీఠమేవం వ్రకల్పయీత్ . అ. 

చతురశం సువృ త్తం వా ది ఫ్లోడశో భిర్యుతమ్ 

స్థానకం ఇవా౬ఒసనం వాఒవీ యానకం వా సమాచ శేత్ , 3 

గళ్భాగారట్రిభాదై. "గె కం చతుర్టాం (త్రిమథ్ఫమ్ 

తసోస్టర్భ గ్రైటేదివిసారం చతురంగాలమేవ హి. ౬. 

ఉత్చేధం తస్య చార ను వరితశ్చనురంగులమ్ 

వస్తారో ల్సేధమూనన్త మభ్య నిమ్నం షడంగుల లమ ఢి 



శీ వె ఖానసభ గవచ్భా స్తే; భార్ల'ే 

ఉదీచ్యాన్తు వ్రతీణ్యాన్తు వారిమార్ల న్తు కారయేత్ 

ప్రాజ్బు ఖోదజు ఖం సూతం దశే సప్త సమర్చ యత్. 

మధ్యే కలావదం (బావ్మాం పరితో దెవికం తేభా 

వేదాధి కా౭_ళీతివదం మానుషం చ త్రోవ చే, 

ww 

పదం స్యాత్ హ్నావతికం వ్టీః మై శాచికం భవేత్ 

అర్బాస్థానం తు (బ్రవ్మాంళం త్రిధా కృళ్య చ దై వికమ్. 

తశ్హ్రైవ వక్చిమే భాగ మధ్యే వా స్థానకాయ చ 

ఆసనం వాజఒవి చ తధా చేవమానుపమఢ స్ట మే. 

శయానం వమూనుపే. వీజే సఫావయిత్వా విశేషత: 

ధువోస్పజే విశేసేణ నాగనూ తాల సమర్పమ్థి చ. 

కోన మేకోనపంచాళ ద్భృవతి (బావ్మామందిరమ్ 

దైవికం వాఒష్ట్రభాగన్తు మానుషం చోరి జం పదమ్, 

శేషం సై శాచమేవం స్య్రాచ్చా న్తిపొప్టికదై వికమ్ 

బ్రహ్మాస్థానే విశేపీణ స్థావయెద్యో గవ్రకా. 

భోగమేవ ధభ్ఫువార్చాయాం దేవమా*నువ మధ్య మే 

వీరకం స్థాపయేడ్నిద్వాలా వై కాజీ (క్రమశస్సుధీః, 

గ్రామమభ్యే భ్ఫువార్చాయాం స్థ సావ దో: దో్ళోగమేన తు 
యోగ్వీకే ధు)వాళ్చా వే తృన్ధాామస్య వివద్భ వీల్, . 

అన్యేషాం తు ధు)వార్బాయాం భోగం వా యోగమేవ నొ 
ఆలయాద్ద శ్రీ నే వాజపీ వూశేర వాజపి (పపాం తథా, 

“జేదిం తన్మధ్య మే కురాద్చిం చాధ్యర్థ (ప్రమాణతః 

సభ్యాగ్ని కుండ్లం తశక్సాచ్యాం స్నా'నపేదిం తథో త్త తే, 
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వ, రీన్లాటధి కా ఈ, క్రీ: 

భూమియజ్ఞ ౦ చ కృత్వా తు వర్వగ్న పోతణం చశేత్ 

కలె స్ప_ప్పభిస్సాషప్య వేద్యామారోవయీ _త్తథా. ౧౯ 

ఆచ్చాగ్య నవవ్యస్తేణ కౌతుకం బన్లయే తథా. 

ప్రాశీరశ్ళాయయే త్తత్ర (శీభూమో్య్యోరుభ యోరవి. _౨౦ 

మవాకాయకృతే జే (పోత యేత్పంచగవ్వు కై: 

అన్ఫత్పర్వ[క్రియాం కృత్వా హోొ[త్రళశంసనమాచ లేత్ , ౨౧ 

ఆదిమూార్హ్యాది సర్వా నమవావాహనముభా=-చ రేత్ 

ఆవాహన్మక్రమేన్షై వ నిరు ప్యాజఒజ్యాఒపహాతీర్య తేత్ ౨౨౩ 

వైవ్లనం పౌరుషం సూక్తం విష్టుసూ_క్రం తావ చ 

(శీభూసూ క్తం తతో వూ తా (బ్రాహ్మం రౌద్రం తళ్హ్రైవ చ _౨౩ 

నృృత్తే గ్లేయెళ్చు వాజై ౪క్ప్స ర్యాతిశేపం వినీయ చ 

స్నాత్వా ప్రభాతే త్వాచార్యో చేవముస్టావ్య ఇాదరాత్. _౨౯౪ 

గ ర్భాగారం (పవిశై వ స్టావీలే విపి లే2ఒవీ వా 

న్యస్య వీఠన్లు తన్మభ్యే రత్నాదీనస్విన్వనే త్తదా. ౨౫ 

భువసూ_శ్తేన సంస్థావ్య అతో డేవాదిముచ్చరకా 

త_త్తన్మం కే) చేవ్యాదీ౯ా స్థావయెద్నిహి తే వచే. ౨౬. 

విధినా బా౭_పబన్లన్లు నంయోడచై ఫ్ట్వ తు వూరయీత్ 

అ_నెజాశళామం తతో వాుత్య్వ్యా దద్య్భ్యాదాణార్యదక్షీ శామ్, ౨౭ 

శీల్పినం చ సమాహూయ 'శర్క_ రోం లేవీయీత్మ మాత్ 
నీలాప్రతి పా చైవం స్యాద్దారుసంగ్రహాణం తతః, ౨౮ 

=. దా రుసం(గవాణ మ్ 1౫ 

చన్లనం ఖదిరం తాలమసనం రక్త చన్షనమ్ 

రాజానం చిరివిలించ అశోకం సిమితం తభా.. జటా 



శ్రీ వై ఖానసభగవచ్భాత్హే, భార్గవ 

ఖొదిరం ధన్వినం చై వ శిరీషం పద్మకం తభఖా 

ఇల్యేవమాదయో వృమో గృహ్య శ్తే బేరకర్మణి, 
నః ౬3 * 

చండాలస్థానపా్ళే (తు దున్టప్రాణినిశేవితే 

మాళృస్థానసముద్భూూ లే ? శ్మళానే బేవమంది నే. 

కూపవావీతటా కా స్తై నే మువివానీ సవాఒల మే 

యో గస్థానవదే ధర్మశాలాయాం మాక్షమధ్య మే. 

(వేతభూతాల యే వోరసత్తానాం చ సిషేవితే 

ప్రస్థానళలభ స్థానే కల్పా౭-స్టినిల యఒఒవి చ? 

సౌషాభూతసముదూూత దేశే? రాణిక బేళశే 
పి భి 

“౨ జ జల » శ అలీ / ఉత ఏవం స్థానే సముద్భూతం న గృస్హ్లాన్తి దునమం తతః, 

పాదానపాదనం తరి మశ నేర్యాతివీడనమ్ 

అసాశతీకం సర్పనిలయం బహువల్మీకసంయుత మ్, 

నుజనం తరుణం రూతుం బహుపతనమాకలమ్ 

అస్థిరం బవుచక్రం చ సుళాఖం 2 కణ ఖనమ్, 

కర్మా నరగృహీతం చ్ కర్మా నర్శపయోజనమ్ 

(= గ్ గ కా! వ క నవమ దృగ్విధం వృతం వర యె జేర ర్మణి, 

. ఆమూల్నాాగం సమం వృ త్తమృజుం “దె న |కదకీ ఇహ్ 

' విన్తారాయామసంపన్నం శుభామెన సమాయుత మ్, 

సుమధ్యనయసోే న్తోం .కాలఫవుష్పఫల్యవదమ్ 

నళ నాధం మనాోవృశకుం ఛూలార్థం పరిగృన్లా తే, 

వీవం లతణసంపన్న ౦ దనం గతా (పనన్న ధీః 

.. తన్మూూలే గోమయేనాజఒనవి లేపయేచ్చతురశ్రకమ్, 

ఏం 

ఫెర్రో 

3x 

cf 

3౭ 

కరా 

రోం 
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దివ్యులత,ణసంయు కం దు9ముం కతా (పదశ్నీణమ్ 

“వన రా జేభ్య” ఇత్యు క్వాపాయసనం చ బలిం దబేశ్ః రాం 

పరనుం చ నసమాదాయ నేచయేత్సంచగవ్యశై ః 

మూలవమం[తం జపితాష తు భాయీ *మ్షుం పరాత్సరమ్, రో 

పరకొంచ సమాడాయ భేదయేత్తు విచతు ణః 

- పయః వర్మిస్రవే త్మశి శుధశేవం విధీయతే. లక 

నోశిత్మవ్షస్రవే తత్ర నిర్ది శేదళుభం వుక్క 
వారం తు పతనం శ్చ_స్హమాగ్నో య్యాం తు ఛభియావవామ్, లోలో 

యామ్యాయాం మరణం ని ంద్యా నై వర్ బు జొంం 'వ్యాధిమాది 3త్ 
పళ్చిమే తు జనానాం తు తు పా సావివనం, spt 

యవ్వ్వే చ భివేల్లాభ ఉత్తశే ధన ధాన్వకం 
ఐశాన్యాం కాన్తికం తత్ర సర్వనృద్ధికరం నృణామ్. రోజ 

సింహవ్యాఘ)గజూదీనాం సర్వనంవత్మ రం భవేత్. రో౭ 

వృమో(గం భేదయిత్వా తు తుత్వచం సమ్యగ్వ విపోవ్యా చ 
వ్రవమాల్యవారిణా సంద్ర చన నేనాఒను లేవయే త్, ళీ౮ా 

శ్వేతవ్యష్తే, స్రేణ సంనేషప్ట్ర స జయమంగ* ఫరోవనై 
రఖే వా నకు వా౭.థ సంఖ వా శ్సీవ్య వేశ యత్. లా 

గాముం వదథీ.ణంకృ ణా న స్తిసూ కం నముచ గ క్షా 

శిష్ట్రచ్య్భాయే సమే జీశే ₹ తాలుకోపరి శాయయేశ్. 2౦ 

హేదురూప్యకృతం సూలం సర్వసంవత్సమ్మన్గ్ధిదమ్ 

లో హౌరనై_ కర్షక కృవ్వై మభిచారన్య కారణమ్, ... 2౧ 



శీ వై ఖానసభ గవచ్చా శ్రే భార్లవె 

విమ్షుళూలం తు శేళానాం శనం పట్టిక మేవ చ 

ఛ్యయం మేథణ్యాదయశ్ఫో్టో గం సమం  ఛాగన్య య.త్తయమ్. 

ఊరుశేశా నపర్య న్తం తస్యాగ్గం చ తరం ముఖమ్ 

సరం[ధయవకం చోర్డే గ్ర మానశూలం విరోధరమ్,. 

ప= క్కాయాం వడజ్యవం వంచాంగులం నాభ్యూ న్తకం మతమ్ 

త్రయోదళొంగులయవం తతో మేఢ్రన్తు నాభ్యధః. 

యోనేర్నా భస్తుర్యాదశ్రోం చాహ్మమస్టా మతం తతః 

హిక్కా-_స్తం వైప్టవం భాగం తతో వృత్తం వివాఒ.౦ళ కమ్, 

ఉవ్మీసం మాతృ కం శూలం స్థానాదీనాం ననాతనమ్ 

స్టానాఒసనళయానానాం చతుర శ్రాష్టవర్తుళమ్, 

యథా(క్రమేణ యుంజీయాచేవం చా పూర్ణము కవత్ 

సకే(పాం చేవతానాోం చ సామాన్యం చ తురక కమ్, 

చతుర్మాత్రార్థ విసారం ఫరొలమూాబవిశాలకమ్ 

అగతారం చతుర్మాత్రమస్టాఒ౦శోనమభా౭వి నవా, 

దాక్షతింశదంగులాయామం వతో దండస్య వోచ్వతే 

తర? ని స్వత చ్చ క సూ!|తసమోగో . శః విస్తృత యోర్భాభ్యా మూ ఎసూ(త్రసమోర్థ యోః 

_ వవోదండాయతం సేన ముఖేన ద్విగుణం మతమ్ 

. ఉక్తా సము తు చావ్వాగ్రో తత్పపాఒంశవిపీనకమ్, 

తారం సహాంగులం 'కేహిం యేన సార్ధం (తిమా[త్రకమ్ 

హోడళాఒష్ట చతు ర్మాత్రాఒ.యామతారసమస్వితమ్, 

“ కటిదండం భ షే తస్య పార్మ వ్రమభ్యమనిమ్న కమ్ 

కృత వ నిమ్నక్షం వహదండమణ్యే ప్రకల్పయేత్. 

ట్ి 

x3 

లీ 

AK 

AE 

xe 

పోలో 

ఎలో 

౬.0 

E0౧ 

చలి 



య కీరా2 ధి శా రః. 

కేవ యోార్యంకదండే తు నాభ్య'న్తం నిమ్నముధ్య కమ్ 
దవ్నీణే మూలమధ్య్వే తు ఆగం కుర్యాద్ద ౪ మోరి. 

వత్దండన్య హూ లా౭_ శిఖా ఘూద(నసదాయతమ్ 

కాలాంగులకలాతారం కలార్ల విపులం మతమ్, 

వవం చతుర్భుజం కతా‘ ద్విభుజే ద్విశిఖం తథా 

చతస్రళ్నిపి కా స్తస్మా _త్తస్యా మేవా2న్షబావాశే. 

యావనో బాహావ స్టస్ఫీం స్తావత్వశ్చ నలా ముతాః 

అధ్యర్థాంగులఏిస్తారం నిఖా౭=_యామం తదేవ హ్. 

కటిదండం శిఖాఒయామం తాశే ద్విత్యంపలే (క్రమాత్ 
విన? ద్విమాత్ర మేవ స్యాద్ది సశిఖం కటిదండకమ్, 

శో9శిభాగాదధ_న్తేన చేవ యేద్వంశదండకమ్ 

ఉఊరుదండాలయం సప్త వింశదంగులముచ్య తే. 

జానుభాగం తతో జంఘా పూర పదండనమాయశతా 
పాగభాగా భవే దూరున సంఘ యో న్షానుమానకమ్. 

ఆరోవ్య మాన యీజ్ఞానుదండస్యా౭._ సంభ వాదపి 

పాదదంజే సమారోవ్య మాన య్ త్రలతుంగకమ్. 

ఊరుదండవికొలం స్వాన్మూలే భాగం తద్మథ్రకే 

కలాంగులం తదేకం స్యాజ్ఞంభఘా మదాలవిళాలకమ్ 

కలావిశొలం జంఘాాగం కలాయామం దశాంగలమ్ 

(తిమా(త్రకలమరాొలస్య తారమ[గై్రోఒధికాఒ ంగులమ్. 

స _ప్తవింశతి వాగోవం దండదీక్టం తతః కలా 

కోర్చరస్సా్య్యాత్పికోష్ట న్య దీర్ధృం దశకలాంగులన్ 
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Y టై వై ఖాననభగవచ్చా స్త్రీ? భార్ల'టే 

(ప్రకోవ్షబా బారా రారోవ్య కోర్పరం జానువద్భ వేత్
 

(త్యంగులం ద్వన్టంగులం బాహుదండమాలా2గవి స్ప సఠమ్, 

ప్రకోవం దండమూాలస్య వీశాలం చ ద్విమా[త్రకమ్ 

అధ్యన్ధాంగులమ్మగ్రస్య విశాలం లతణా౭-న్వితమ్. 

వమ్షోదండశిఖామభ్యే చాహుమూలగతే శిజే 

బావుమూలగ తాభ్యాం తు వత్షోదండశిఖాగ తామ్. 

శేష యేదగ్రభాగోభ్యః కోర్పశే శేష యే త్తతః 

ప్ర ఫ్రమూల గాభ్యాం వై వె శిఖాయాం తక్విధానరః. 

కటిదంటీో రుదండాభ్యాం తచేషం బాహాదండవత్" 

జానుకోర్సరముద్దిన్హం కేస్య తు ద్విశిఫే మళమ్. 

శేవయేన్నలశానాన్తు ప్రకోస్యే తు భవేద్చుధాః 

ప్రసారితానాం పాదానాం జూనుసస్థై తు గృహ్య కామ్, 

తక్హైవ విసృజానాం చ బుధానాం కోర్పరం మతమ్ 

స్థానాదీనాం క్రమా చర్భాలసంఘాతం వత్యు లేవీ చ, 

వంశదండం తథా వశే దండం చ కటిదండకమ్ 

జానుదండదీయం చైవ పాదదంకదగ్గయం తథా, 
న. టలు 

కాహుదండాళ్చ చత్వార ళ్న ఎ త్వ్వారళ్చ వ్రకోష్టకా? 

.. తథా చరణదండొ జ్యా దండాన్స ప్ప దశ్ స్మ ఎలో 

శటిదండార్భ మారభ్వ్య యావచదానసీన రీ 

లీ తారస్స్యాక్సృష్టుఫలకా తారకూరా చ బస్ధయేత్ 

కజిదండాదధస్తాచ్చ వమోదంకధర స్తథా 
యోాజయేదుపభఖూనసీలం ? పృష్టతో వృత్తమేవ వా, 

౭ 

౭ 

రె 

౭౭ 

2౮ 

శా 

౮00 

లకి 

౮5 



ప్రీ రాజ. ధి కా రః, 

వంశదండం తథా తేన శ్లేళ య్ద్విళిఖేన తు 

శిఖా గసువీ. కే కీలం లోవాం వా స్కామభథాజ-పి వొ. . 

దార్ట్యార్ధం యోజ యేచ్య్చ్భూలం స్థితం చై శరాలకర్శ్మణి 

అన్యత్కీ.లం తు సువిరం కర్తవ్యం ను కథం చ న, 

వవం స్థానన్య సంప్రో_క్షమాసనన్య ప్రవత్యతే 

మేఢథమూలాదధోే మూలం నాహమష్టాఒ౦గులం భవేత్. 

ఛాగమాసనమానస్య భాగం శ్వభివ్రవేళశనమ్ 
మేఢ)సూత్రసమే సమ్యక్ శేవయ్త్కటిదండకమ్, 

కటిదండశిఖాహర్యారు దండమూాలశిఖాని చ 

ఆననే శయనే చైవ జూనుసన్థిః (ప్రశన్య తే. 

వకోనవింశతిళ్ళూలదండానాం తు సమాకృతిః 
నేస్యుతే కోర్సు లే సంధిశయనే దండవా స్తే. 

తస్మాదథ దశ (ప్రోక్తా ళూలనంఖ్యా చతుర్చ్భుచే 

వంచా=౭_ స్వే ద్విభుజే దండ దండా హా స్తే చతుర శ, 

దడీణే వఠోదండస్యా యత మే కాదళా౭_౦గులమ్ 

FEY YVR 

నా పూార్వవటుద్ది ప్లా చాపహుుమరాలళీఖా2._స్వి తా. 

తరాంసరుపరి చాభోగం ఛాయ యీచ్చా స్త్ర వి_త్తమః 
కటిడండద్వయాదన్యత్ స్థానస్యో క్తవదాచ రేత్ . 

hp న! 

ఉక్తం హి శయనే యానే వత్యులేథ |త్రివిక్రమమ్ 

Pan 

ఉద్దండసోర్టరదండస్య శిఖా భాగాయతే సృ శే, 
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వే ఖోనసభగవబ్భా ద్ర భోర్లనే 

తావత్యః కటిదండస్య శిఖాయాస్సమ్యగన్వయే 

తదాయతం తు "కా శ్యార్థం తలదండం తు తేడ్ది సుతమ్. 

స్థితాంఘిస్థి ఎతీమా౯ (పో క్స్ "శేషం వేదం శయానవత్ 

వవమష్ట్థభుజో వేతం చతుర్భుజ సమన్వితే. 

శూూలసంఖ్యాఒనురూ వేణ యోజయేత్తు విచకుణః 

శూలం చక్రతనౌ వృక్రమవ్మశే వకతాం నయీఠ్, 

ఎ్ర్రీణాం శూలవిభాగన్లు లత్మో దీనాం ప్రవక్యు తే 

నాసామానవిభాగం చ ళూలదండాఒయతం నుతమ్. 

భఛాగతారం భ వేద్వంళం దండం తచ్చతురశ్రకమ్ 

యదు క్షం బాహుపర్య న్తం తరం తస్మాద్ది ప్షపార్శ ప్రయో: 

చాహుసుూలవిళాలార్భం త్యక్షాా యావత్తదన్తరమ్ 

తావత్తు పరము వథ్షోదండస్యాయామముచ్యతే. 

కచ్చాంశేనం కరాకారం కటిదండాయతం మతమ్ 

ఉఊరుతారం తు తురార్టంళా దూరుదండవిళాలక మ్. 

జంఘాడండం (తిభాగ్ర కం తావే? దస్తాంశదండకమ్ 

_ మూలమేన మతం మైపామ్యగ్రమష్టాఒంశహీనకమ్, 
Y 

పార దండం న యో క్షవ్యం త్రీణాం కూ జే కథం చన 

పురుపాణాం వ్రయోక్తవ్య మధ్యర్థా౬.లగులివి _స్తరమ్. 

సశక్వేషోమపి తాలానాం కూల మేవం విదుర్పధాః 

భువంగస్య సమం ప్రోక్తం స్థానకే వీఠకోన్న తమ్, 

భువంగోవరి తాలం సాాద్ధుఏవపీఠస్య చోన్నతీః 

ధు)వబేరస్య ప్తాదస్థ ప్రకిదిక్సతురంగులమ్, 

Fu 

గొడ 

నారి 

౮ 

(0౦౦ 

౧a 

౧౦.9 

౦కే 



వృ్రకీశ్లాజధీశో రొ 4b ea 

విస్తారమూార్థ ప్రవేద్యాన్లు వద్మ్శవ్మతద ల రుర్టతమ్ 

మండలం చతుర శ్రం నా వీఠం కుర్యా త్తదర్హ్భకమ్. ౧౦౬. 

చెవికం తు (తిధా కృత్వా దిగభాగం వురత_స్స ఫ్రజేత్ 

అవ శే స్థానకం స్థాహ్య మధ్యభాగేఒథ వా పునః. ౧౦౭ 
'దేవమానుషయార్మ భ్వే వొ2_.2.సనం సంప్రకల్పయేత్ 

కిం చిద్చేివికసంయు శే మానుషే శయనం స్మృతమ్. ౧ంలా 

ఏవం సమ్యుగ్విదితైె ఏవ మాసనే చ (ప్రవత్యు తె 

ధు)వబేరం తథా కృత్యా 'చోర్డ §ం: సింవాసనోచ్చ)యమ్, ౧ంకా 

తదర్హవి సృృతం (పోక్త మువధానేన నంయాతమ్ 

పాదాశశ యెణ వీేన వద్మాకారా? చ సంయుతమ్ు. ౧౧౦ 

యథాసౌందర్యకం కృత్వా "శరం యుక్తా నవమూచళేత్ 

జేరాయావుం చతుర్భాగం ళయనోచ్య్భాాయముచ్య తే, ‘౧౧౧ 

తత్తురీయాంళకో ల్పేధం శిరోభాణే విశేషతః 

పాదయారుభ యాస ఎన సమం తతై 9వ మూూపహ్న్య్యా చు, ౧౧_9 

శేవభోగం (తిరావేష్ట వీ పంచవర్ణ సమాయుత మ్ 

అధఃవుచ్చం శిర శ్పొళ్ట ఏం సర్పబేహే తు వేష్టి తే. ౧౧౩ 

తదుత్సంగగతం చేనం శయానం సంప్రచక్షు తే 

ఫణానాం పంచకం కుర్యార్టాదిన వేగనమన్వితమ్. ౧౧౪ 

వవమేవ (ప్రకుర్వీశ స్టానాజ-సనశయాన కాన్ 

నీళం కృత్యా ప్రయత్నేన స్థాపనారంభ మాచ శేత్. O౧౫ 

శ శ్ శ 

అంకురలానర్పయి తె పీన యాగఛొలాం (వకల్పయ్త్ 

శిలాస్థావననమా న్లేణ సర్వం కృత్వా ప్రయత్నతః, ౧౧కు 



శ చె ఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్ల'వే 

అథా౭-చార్వః (ప్రభాతే తు. స్నాత్వా నిత్యం సమాప్య చ 

_ యజమానసమాయుకోో గర్భగేహం ప్రపిశ్య చ. ౧౧౭ 

స్థానాఒసనో యానానాం పదము కం విచార్య చ 

పీళం తేదగ్గకం కుర్వాద్యు క్షేనె వ విధానత:. ంలా 

(ప్రళిఫ్రో క్షక్రమేణై వ రత్నన్వాసం సమాచరేత్ 

ఆచార్యస్థాపకాదీనామృ త్విజాం దవ్సీణాం దచేత్. అయనా 

శూలే సార్ధం సమాడాయ గాయత్రీం వె వ్లవం జక 

పయేచ్రేవదేవస్ట శూలం బేవ్యో స్తతః (క్రమాత్. ౧.౨౦ ్థాసయ్య్డ తయో 6 
ఆధారదరడయో పళ్చాచ్చిష్టదండాన్ని యోజయేత్ 

వుణ్య్ధాహం వాచయిత్వా తు సభ్యమన్నిం ఏస్ఫజ్య చం ౧.౨౧ 

తతల్శిల్టినమాహూూయ శాస్త్రీయం ప్రియదర్శనమ్ ? 
నస్తేరాభరణ శ్పా౭పి వూడయి త్వాఒన్వవేత్యు చ, ౧.౨.౩ 

రజ్జుబంధాదికం కర్మ జీరో క్షం తత్ర కారయేత్ 

అతాఒనుక్షం- తతః కుర్యా చ్చిల్పళా సో క్ర్షమార్లత, ౧౨౩కి 

. ఇతి శీవైఖాననే భగవచ్చా స్తే భృగ్నపోకాయాం సంహితాయాం 
(వకీర్ష్ణా ఇధి కాళ ఇన మో 2_ధ్యాయః, 

ర 

జ రజ్జు బస్థ నమ్ జల 

అథాత స్పంద్రవో్యూ నిం రజ్జుపేన్థవిధిం [క మాత్ 
యథో కం చ మ్మృద న్సర్యా సృషూాహ్భాత్య విఢానతః 



క! రాధికా ర్ల 

సంపీవ్యు శోధయితై ఏవ యథో క్తం సర్వ పహూవధమ్్ 
చరార్తాని చ యథోకాని కపూయాణి విధానతః, 

యోజయిత్వా యశథాభాగం గవై వ్రరపీ ఇహావచ 

 నిర్వ్యానేన కపిద్ధస్య యు కం నాదేయవాగిణాం 

'వేపషయి త్వా మ్నదా సవ్వుక్సంపివ్య చ విథానతః 
సాధయిత్వా ఒథ వా వామం సార్భంవాకి నిధాయ చ, 

నాళిశేరస్వ సారేణ (కివృతాం రజ్ఞుమాహా శేత్ 
_సరజ్జుం బన్ధ యే చ్చవూలం యథాత త్చుదృథఢం తథా, 

బన్థయి త్వా ౭. ఫ బన్గం స్ శీరాల కూలివ్య నర్వళః 

మృదం చ తాం సమాదాయ శూల మాలెవయీ త్తథా. 

కూలోవరి ప్రమాణం యచ్చతుర్భాగం విభజ్య చ 

త త్తి శ్రీభాగం మృడా కుర్యా (దష్టాబస్టస సకూయుతమ్,. 
ర్యా . 

భుటకొర్కరయా వృస్త్త్రమా!కి కై ర్వర్ల కై ర్యుతమ్ 
పూరయే దన్య భాగం చ తత్ప్స)మాణవిధానతః. 

శోర్క..రాం చ సమాలివ్య వటర నంయోాజ్య | పూర్వవత్ 

మా క్తి కాకృతి మాలివ్య భూవణాని ప్రకల్ష్య చ. 

యథో క్షేన విధానేన వర్తానవీ సుయోజయేశ్ 
స మృణ్మయం ధువబేరం చేత్కారయ్ జేవక్షువ తత్. 

అర్హ చి,తం న కుర్వీత భ్ఫువబేరం తు  నృుణ్మా యమ్ 
శఈూలార్చం తు ద్వయం కుర్యా తామీనాలసమా యుత మ్. 

ఖాదిరం తామి)కండం వా భ్సిత్తి త్తిస్థం సుదృథఢం చేత్ 

ఇదం కృత్వా తదాఢాకీ శూలం యర కేం యాజ త్... : 

0౧ 
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శివై వైఖాననభగవచ్చా స్తే స్తీ భార్ల'ె 

దృఢం తద్యోజయి తె ప్రవ 'బేరవృవ్టస్య మధ్య మే 

తత్స పే సంధమభ్యే చ తదాధారేణ యూజయీత్. 

శూలే ఛిద్రం నక ర్లవ్యం కుర్యా చ్చేత్స వినళ్వతి 

తామే9ణ భు)వబేరం చేన్మధూచ్చిప్టవిధానత:. 

మృణ్మయం ద్వివిధం పో క్ష మవక్వం వక్వమిల్యేపి 

వూరోర్త క్షం మృణ్మయం యతత్త డసక్ట మభిథియ తె 

మృదా కృత్వా ఒగ్వినాదడ్ధం య_త్తత్సక్వమితీరితమ్ 
అవక్వం మృణ్మయం విష్ణోః కార యేత్తు విధానత*. 

యది పక్వం తు కర్యాన్నే త్తద్వినాశకరం భవేత్ 

స్థానం చతుల్విధం. వించ్యా త్యోసం భోగం pa వ చ. 

సృష్ట స్పంపోర, ఇక్యేపాం నై సానభేదః ప్రవక్య తే 

సర్వతో భ(ద్రకం నద్ద్యావ ర్త కం శీవతిస్టి తమ్, 

స్వస్పి కకం పర్వతా కారం వృత్తే 'తభేదం తావ వ్ 

ప్రలీనక' మథోద్యోగం పద్మంచైై వ చతుర్ముఖమ్. 

(బవ్మ్శూద్శానప ర్య న్తం కమేతై వ నివేశయ్త్ 

"యోగ కాన్తం భ వేదో్య్యోగం స్టానకస్య ఏదీయ లే. 

చతురశం వృత్త తగేవాం ప్రాసాదం స సానకన స తు 

ఆసనానాం చతుశ్ళేదం వూర్వో సే శన (క్రమేణ తు, 

ప్రలీనం సగర్షితో భద్రం ఏిమానం వా చతుర్ముఖమ్ 

విష్ణుభందవిమోానం చ ్రీవ్రతిస్టి తకం తథా. 

వర్వతాకృతికంచై వ నన్ట్వ్యావ కం తశ్రైావ చ 

మహాోపద్మవిమోనం చ (పలీనక విగూనకమ్, 
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చ కీశ్తా కు ధి కా రః, 

అష్టాంగం సర్శతోభద్రం 'చిత్రశిల్చం తావ చ 
మహాపద్మం చవృత్తం చ చతుర్ముఖవిమానకమ్. 
వవం విమానకం వౌ వ ఆననస్య విధీయతే 
స్వ_స్తికం వృ త్తభద్రం చ వృ _క్తగర్భ మవేదికమ్,. 

(వేత్య గృవోల్పభా రాజఛందం చ (శీవతిష్టితమ్ 

యము రులం చళన నైరో్యోగం మా రాండం చ చతుమ్భుటమ్. 

గణికావిశాలం సంశుద్ధం స్వ స్టికం ధ్వజమానక మ్ 

పవమాఖ్యాయ తంతా9ణి వర్తుళాద్యాయు కాని చ. 

కయానశే న యోాగ్యాని కథితాని మనీవిభిః 

=|. ఆ యా దివి ణూర క ,=.. 

ఆయవ్యయాది బుశెకాంశ్చో యోనిః పశ్చాద్విధీయ తే, | 

బేరోధయం (తిగుణితం. శిష్తమాయం నే వ్చాలే 

చతుర్భి క్షుణితం సప్త సౌరవారాదికం దినమ్, 
'బేరోచ్చ మప్టగుణితం స ప్రవింశదిభిరృతమ్ 

శిష్ట మళాష్టిదిభం వింద్యా _త్తీచ్చేషం సా్ఫ్టచ్చకుర్లుణమ్, 

రంభే? వృాతే నవాంశం తచ్చేషం భాంశేయుగై ర్మ కం ఎతమ్ 

జీరోదయం (తిగుణితం యానిస్సా స్ట దష్టభిర్టృృతమ్, 

ఆయాధిక్యే శుభం పోక మృణవృద్ధి ర్వ వ్రియాధిశే. | 
వా రేవు సౌరిసూ ర్యా రె ర్వినా ఒన్యే శుభ దడాస్స్మ తాః, 

తస్కరం' భుక్తిశ క్రీ చ ధనం రాజ్యం కచాది చ 

నిర్హ్హతేర్ణి చా2.ధనం పేస్యుం తన్నామగద్భశం ఫలమ్. 

నామక ర్హృనృపర్థాద్యా నామక్షానుగుణం భవేత్ 
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$0 శీ వై ఖానసభ గవచ్చా ఆ" భార్లవె 

యదడాకారం ధు్రవాకారం తదాకారం చ కాతుకమ్, 

ఆశనే స్థానకంవా౭పి శయానే స్థాన మూ. కకమ్ 

చేవే స్థితే న దేవ్యా చ'అనీనే స్థానకాసకే, 

విపరీతం న కుర్వీత సర్వకౌల్త్ర, సవిఫారదా:ః 

| తొలనియనుః। కా 

శ్రేనం ప్రాదుర్భవం తాలం కేవలం కేశవస్య తు, 

తద్దేవీనాం సరస్వతా్యా మధ్యమం దశ తాలకమ్ 

చన్తేన్లా ౧న లకీనాశవరుణానిలకూాలినః, 

బుహయో వసవో రుదా మార్కండేయో ఒవితో భృగుః 

ఆర్యా కె వ గుహోే వీ,నదళశ తాలమితా నుతాః, 

'మరుతోజపి చ యవ్నేళబేవవధ్వ శుభా (గవాః 
తథా 2. న్వేతు (తీథా సాధ్యా నవతాలమితొ ముతా: 

డె దై త్యయ వేళ? రంభాళ్చ నిద్ధగ న్టర్వచారణాః 
కుజూర్క_రాహావ: శృ9ష్ణనవళాలేస్ సమ్మ తాః, 

నవకళాలై ర్కునీం శె ఎన గణాంెవ తు మానయిత్ 
ఉంగా ఇ శ్పారణాళ్చానె § నవతొలమితో దయా 3, 

శ 

మర్యా శ్చాష్రాయళాః (పోకాః వ్రేతాన్నాం న ప్తణాలకమ్ 
షడ్యమాః కుబ్జ కాః (పోకా వామనా; వందతాలశాః. 

భూగతానాం చతుస్తాలం కిన్నరాస్తు (తితాలకాః 

- కూళ్ళాండా ద్వితయాశే వ కబంధా స్తే సకతాలకాః 

శేషఘ్టయధ్యకనిష్టాని త్రితాలానాన్తు తత్ర నై 

(ప్రవమ్యోమి మధూచ్చిష్ట్రశ్రియా: 'వకివిధానత:. 

కొర్ర 

౨౫ 

రక్షా. 

లోగ 
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ప కర్తా 2.ధికార ।. 

యజనానగృహేపా౭వి ఆలయీ వా మనోరమే 

అలంకృత్య వితానాజ్ర్యః కుండ మాపాసనం [క్రియాత్ . 

ఆఘారం విధివత్క్చే త్వా చెవ్ష్లవం చ యజేత్తథా 

విషుసూ దక్షం చ పహుత్వాతు (బ్రాహ్మం రాదం తాన చ, 

వీళ్ల మీక చకాంళ్ళ్చ వే న్నూళంంచస సుఖాయ తే 

తస్యాగ్నా ర్ల రత్న కుర్యా ద్వీిఎహిభి " స్థండిలం' తథా, 

చతుర్మళం తతో, వృత్తం సమా న్తీర్య యథా శుభమ్ 

చక శై వికవీశాంశ్చే (క్రమేణా వ సువూజయీత్. 

శోధినం తు ముధూచ్చిష్ట మాడాయ (ప్రణవేన తు 
అద్ర చేతో శ్టే” కతి మ్నస్తే, ఇ వ్రధానాఒ౦గం (పకల్పయేత్, 

అత్రాణి చ నన్న ఫ్రన్య మైవం ధ్యాత్వా ఒభిమృశ్వ చ 

వైవ్లవం చ తతో వాతా బేవా నన్యాకి విసృజ్య చి 

బేవ్యాదీ౯ పార్పదాం సత్ర తత్తన్మ స్తే న్తేణ హూయతామ్ 

తత్చిద్ధం శిల్పివా శే తు నిధాయెన హారిం స్మరకా. 

యా నగే-(గియం (గాహ్యాం యోాని"పీఏవ నమర్బణే- త్ 

తథా తన్తు గృహీతె ఏవ స్టావనీయం తు గర్భకమ్. 

వమూనోన్మానప్రమాణేన మతిమాకా శిల్సినా చ శేత్ 

శనై రాలిష్య సంశోమ్యు మృద్శ్భిళ్చ బహిరాయసైః, 

సరై రాబద్ధ్య విధినా పునరాలిన్య శోషమయేత్ 

యజమానానుకూల శ్లే పూర్వవద్ధోమ మాచ శక్. 

తా తుల్యం చ సంస్థావ్య జలతుల్య [క్ర మేణ చై _ 

యుక్తాం నీద్ధిం చ సంప్రాహ్య తం చ గర్భం ప్రతాపలే త్. 
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క్మ్ శ్రీ వై ఖానసభగవచ్చా్త్రే; భార్లవే 

శనై ర్మ ఎ ద్యేదనం కృత్వా వీధినా 'బేరమావాశ₹ేత్, Ay 

ఇతి (శీ వైఖాననే భగవచ్చా నే) భృణపోక్షాయాం సంహి తాయాం 

(వకీర్షా దధి కాలే నవమో౭ధ్యాయః, 

అథ దళ మోఒధ్యాయఃః 

ఆయాంయాలా 

= అంకురార్పణ మ్ = 

ఆతః, పరం [ప్రవమ్యూమి భూపరీవాదిక ర్మణామ్ 

చేవదేవస్య విష్లోస్తు సధినా బా ఒ.౦కురార్చణమ్, ౧. 

నవమే స ప్రమేవా౭పి పంచమే వా త్రహే ఒథ వా 

. ఆలయౌా౭భిముఖే వాపి ఐశాన్యే -నో_త్త కేఒపి వా, ౨. 

రుద్రహూ స్తం ద్విజాతీనాం నృపాణాం నవహస్తకమ్ 

వై శ్యానాం మునిహ_స్తన్తు శఛూదాణాం పంచవా_స్తక్రమ్, త్రి 

ఫోడశ సంభ సంయుక్తం చతుక్వ్వ్రారసమాయుతమ్ 

మంగకపం వాజఒభథ కూటం వా ప్రపాం వా విధిశా చరేత్ ౪ 

గోమయ్మూ2. లేవగం కృత్వా శావ్యూ” ని గతి చ? మంత్రతః 
శ్వ తతరత్రుల చరార్జం వా సుథాచూూార్డ మథావీ నా, ౫ 

సూమ్మ మార్జం చకృ్భతాషనతు వాలుశై గ్మిశ్రీతం తా 

(పాగగం చో త్తరాజగం చ సోమంరాిజేతి మృన్త్రతః అ 

యుగ్మం చ సోయిత్వా తు దర్శషీయం చ సున్చరమ్ 

చ| క వాలాద జ గల్ల స్ట్లంకృత్వ పాలికాఒంకురకోభితై +? J 



స్త శ్రీ వైఖానస భగవచ్చా ప్రే, భార్లవె 

చతురకం నువ త్తం చ (తికోణం ధను రాకృతి 

దండాకారం చ పద్యాభం వనష(శోం సమవృ త్తకమ్. ౧౯. 

జయాడీనాం' క్రమూల్సీళం పాలి కాబాహ్యత న్పేత్ 

. దిక్సాలానాన్లు శ కే న్మండలాని తు కారయేత్ . 90 

భూమ్యాం వా నాజయే త్రద్షత్కుశకూర్చేషు సత్వరః 

చతురశ్రం |త్రికోణం చ సువృ త్తం వజమేవ చ, ౨౧ 

అర్థచంద్రం చ షట్యోణం వృత్తం నూపురమేన చ 

డిగీశమండలా కార మన్యేపాం చతుర శ్రకమ్. నిత 

అళ్వేద్ధపల్ల వం దూర్వ్యాం కుళం చాబద్ధ § మధ్య మే 

పాలికాదీళా |క్రమేణై వ మృడా వా ప్రార యె చ్చుచిః. ౨9 

గా యల్రీమంత్ర ముబ్బాక్య వ్రణవేనా ఒ.దాయమంీవిత్ 

' మేదినీమంత్ర ముచ్చార్య చై కాన్యాదిషు పాలి'కాః, ఆదీ 

సన్న షప స్థన తతః కుంభాొకా దా వామే చ సన్న సేత్ 

(రాశామవాంి సముచ్చార్య చజ్వారడవ్సీణళః వునః, ౨౫ 

(సీనీ వాలీకి మంలేణ ఆచార్య 
స్పన్న్య నేత) మా ల్ 

జాతికమేణ చై శాన్తం పాలికానాం పదే పదే, ౨౬. 

(బ్రహ్మణో దథ్నీజ్నే పార్మ్వ ఆచార్య శో త్త రాముఖః 

+. శ్రాహ్మమాసన మాస్థాయ "చేవ చేవ మనుస్మరళా, 28 

బవ్మావ్యా౯ సృదయాత్చూర్వం ప్రణిభ్యాం నన్ని చేశ రో క" 
స్థండిలోపరి కూ శ్చేషు పాతా దావాహ యే త్మ్రమాల్ 9౮ 

చతుర్ముఖం చతుర్భాజాం నర్వాఒభరణభూషీశమ్ 

అభయం వషీగం సోన చామమూరుప్రతిష్టికిమ్, క 



9 కీరా౭. ధి కా రః, శక్ 

కుండి కా మక్షమాలాంచ వవా _నం దతవానుయో; 

వద్మాసనస్థం సమాభం శ్యానమువ్వస్త్క ౦చ వద్మజమ్, కిం 

మూ ర్తిమంలె) సృమావావ్యా (బవ్మాణం |ప్రాజ్బుఖం యజేత్ 

= దాగ్దాప లే పాజ్బ్ముఖంవై వ దహీణదాగరశే తథా. ౩౧ 

(ప్రత్యగ్ష్వారవిమానే౭_పి చో త్తరద్వారశకే తథా 

అబ్బజం ప్రాజ్ముఖంచాన్యాకా యథావిధి చ సంన్మగేత్ * ఏ 

భవనం (పాజ్ముఖాదీనాం (పాజ్కుఖళ్ళ్చ (ప్రజూవతిః 

వం క్రిమభ్యే సమభ్య ర్చ్వే చద్భ్బాాహ్మామం్యతం సముచ్చరక౯ా 33 

చామాంగం వీతవ స్తం చ దిగభుజం పద్మధారిణమ్ 

స్థితం కరండి కామాళిం శేషం తత్ప్సక్సిమాముఖమ్. విర 

అన_న్హం నర్వనాగానా మధివం వారుణీవతిమ్ 
నం! 

ఫణసిప్తకసంయు క్షం సితాభోం (పొంజలిం స్మృలేత్ , . 3 

(పవాలాభోం గజముఖ మానీనం “వో త్తరాముఖమ్ 

కదలీచదాతవనస పాశా 2_౦కుళ ధరం (ప్రభుమ్, ౨౬ 

వకదంస్థ్య్రం చతుర్చాహూుం వక్రతుండం స్మ శేద్బుధః 

పీతాంబరం తం వ్యామాభం ఖడ్గఖేటకధారిణమ్- 82 

ద్వొభుజం కరండి కామొళిం వం క్రీశం (పాజ్యఖం స్మ శేత్ 

సితం ఛ్యామాంబరం సౌన్యుం దిషభుజం దండధథారిణమ్. ఏ౮ 

కరండనుకుటసంయు క్షం సుస్థితం దవీ.ణాముఖమ్ 
(అభాభాంర క్తవస్తాన్తాం డి ర్రవాస్తాంబుజధారిణీమ్, విరా 

సర్వభూ హమోభూవి,తాంగాం జయా మై నివబే 2ఒఒర్చ యేజ్ 

నీలాభాం వీతవస్తాం తొం ద్విక రాంబుజ ధారిణీమ్* ళం 



శ్రీదై నసభగవచ్చా ప్రో గనుక ఛార్లవె 

భూహాభూమితసర్వ్యాంగాం విజయా మన కే జ_ర్ఫయ్త్ 

కుముదా భాం హారిద్వస్తా)ం ద్విక రాం వంకజూంకి తామ్. కాం 

నానాభూపాభూవి,తాంగాం విందాం యామ్యపజే ఒగ్పయమేత్ 

ధాతకీవత సంకాతొం నీలనీలాంబ రాఒవృ తామ్, ళో 

ద్వికరా నుంబుజధరాం. నందాం నై రొబుతివదే ఒర్చయేత్ 

. భాళతాభాం వీతవస్తా౦ం తాం ద్విహసా౭౬౦బుజ థారిణీమ్, ౪3 

పుప్పాభ రణసంయుకాం వున్చి కాం వారు 2ఒ-ర్చయేత్ 

స్షర్ధాభాం ర క్రవస్తాం ళం ద్వివాసాజ.౦బుడధారిణీమ్. రోల 

కుముద్వతీం భూవీ,తాంగాం వాయవ్వే చార్చయేత్క 9 మాత్ 

రకాభా మభ్ళిసంకాశవసనాం భూవణై రృ తామ్ ల 

ద్వికరా మంబుజధరాం సౌమేే చోత్సలకాం యజేత్ 

వాటకాభాం పహారిద్వస్తాాం పద్మ సంయుత బావా కామ్, రో౬ 

సర్వాలంకారసంయుకాం విశోశా మర్చయే!త్తతఖ) 

రకాభాం బోటకాభాం చ హరిణీం నీలవర్ల కామ్, Cp 

థాతకీషృత్రసంతాశాం కుముదోత్సలసన్ని ఛామ్ 

_ అళోశాభాం (క్రబాబేతా ద్విభుజాః పద్మభారిణీః, cn 

విపరీతాంబరధరా స్పుఖాసీనా సదొననాః 

జయాడ్యా స్పర్వభూపోఒం౦గా ధ్యాయేద తతి *ీచన, ళో 

మేదినీం చెవ రాకాం చ సినీవాలీం సృ కేద్నూధః 

మేదినీం వీకవస్తాంతాం ఇ్యామాంగీం డ్వషభుజాం స్థ సిచతామ్, xo 

వా స్తకుకాః పాలికాం ధృ ళ్వా సుశేశీం తద్దిగాననామ్ 

వూర్ల ర్ల చన ప్రియాం చేవీం' వర్ణ చద్ద్రనిభాన శామ్, జం. 



వకీన్లా ఒధి కార 

సీామాంగీం ర క్షవస్త్థాం తాం రాకాం కుంభధరాం స్థితామ్ 
శేషం తద్వచ్చిసీవాలీం సి తా౭_ంగీం శ్యామలాంబ రామ్. 

శరావం దధతీం మన్వే మేదిసీసద్చశాం తథా 

ధ్యాత్వా తత్తత్పటే సమ్యు గాసీనాం వాథ దా2_ర్చుయీత్ . 

బీజే సోమం తా ధ్యాత్వా హసా భాం వీడధారిణమ్ 

స్థానకం వా ఒభథ ఛభా౭నీవం చో త్తశే దక్ ణాముఖమ్, 

వవం ధ్యాత్వా తతో దేవ మాననాదిభిరర్పయీత్ 
వావి స్పవమ్యుజ్ని వేదై సన బలిం కా డావయే ద్బుభః 

జయాదీనాం (క్రమూద్వర్ష్యః ప్రాదతీణ్య(క్రమేణతు 

విత _స్తిః పాలికో క్పేధం తవర్ణం విపులం నుఖమ్. 

అధోవిప్రలనా హీన మధ్యనాహం దళాఒ౦గలమ్ 
కుంభోదయం తు తత్తుల్యం రసమా(త్రం ముఖాయత మ్, 

కుంభోహమివ వ కవ్వం కుంభకరేటీ గ ఫా2౭౦ంగలమ్ 

ఆశమద్వారసంయు కం శే శవం త తాలి కాసమమ్, 

తారోల్పేధం శరావం స్యా న్ముఖం త త్పాలికానమమ్ 

ఆలయస్యో త్తే వాజ..పీ ఐళాన్వే వా విచశేవతం, 

గోమయీనోవలి'పై నన మేదినీం తు సమగ్పయీత్ 

చకంశా నం సమభస్టర్చ హశే_త్త్మూథ గే మృడమ్, 

కాంస్యప్మాకే నుసన్న ్యస్య శివ్యస్య శిరసి న్య సీక్ 
(గామం (పణథ్నీణం కతా ఆలయం వా (వదవీణమ్,. 

పాలి-కాదీకా (వపూంరె నన గాయ।తీమం|త్ర ముచ్చరకా 

ఐళాన్యాదిషు కోణేషు స్థాపయే త్వాళ్చ పాలికాః, 

ర్ 

ఎటుల 

x3 

Xo 

A 

ME 

ర 

MOT 

HF 



ర్ట శీవై. ఖానసభగవచ్భ్శాత్తే, భార్షటె 

చ్యారవామే తు కుంభం స్యాచ్చరావం దాష్టరదథీ ణే 

నవవ నృమావేష్ట ౪ పాలికాదీ౯ సమర యెత్ . జరి 

కంకుముద్దయబాళ్చా౭కీ నిప్పావా స్పర్ష పా _స్తథా 

చణ కా చస్టిలతిలాష్టక్చ పాకే ధాన్యాని బాహా శేత్. ౬.౪ 

సావిఃపాతం తు నంగ్భపహ్య్యా వాయవ్వే సోము మర్చయేశ్ 

(బ్తమే వీ చేతి మం(కేణ తద్బీజాన్య భిమర్భయె త్ 

విష్ణుసూకృం సముచ్చార్య యజమానయుతో గురుః. ణ౬ 

“సోమం రా జేతి మంతేణ వావయేదంకుగాం సతః 

వారుణం మంత్రముచ్చార్వ జలసేశకం తు కారయ్ణ్, ౬.2 

శర్మా దస్తు యజమానే న్నవవ్త గురుం స్రునః 

సంవూద్య దవీణాం దత్వా తత సేన్ వ వాషయీత్ జరా 

(ప్రణవేనా ర్కపకే ర్వా తథా వై రండవత్రశై ః 

ఆచ్చాద యే చాస్ట్రవద_న్తం |తికాలా భ్యర్చనం మతమ్. వ్ 

అత్ర చేవాకా విసృజై కవ గువే చేశే నిధాజముే.త్ 

వ్వ ర్నవై సృమాచ్చాద్య పాలికానీ౯ సమక్చడత్, ౭0 
అమావాస్యావ్యువహి తే కుర్యా త్చెదోస్ట౬౦కురార్చణమ్ 

సం[క్రమవ్యవథధానేఒపి సద్య ఏవెతి కీ చ న, రిం. 

_న్నద్యోంఒకుర శ్చె (దా(నై" మె దవా వాజఒసీ చ 'కాగరడ్రిడ్ 

లథా సగష్షిక్రియాం కృణా( పు పెబ్పర్యో తండ Wyre, రెం . 

శబాషయేత్క_గ్శణ _సస్టసద్యా వవ మ ఇర నీ ట్ర్ 

పా(్రాఒల్లాభే శరావే వా యథాలాభం చ శారయత్, 23 



వ్ర క్రీ చ్లా = ధి కా రః, 

అర్చయే _త్తండులా౯ శుద్ధాకా సద్యః కాలా=2_౦కు రార్చణే 

గృక్షీయా 'త్పాలి కా వవ నవ సంజె కకల్పవనే. 

బ్రహ్మణో = భిముఖే చైకం శేషూస్తు వకినో దిశి 
త_త్తన్దిగీశ మభ ర్చి త_త్తన్మంతేణాబా 2_ర్ప యేత్ , 

వష వవ వ్ శేషప్ప్యా దన్యత్సర్వం కాలో _క్రవత్ 

లవ.ణం చ తశావో కం తె )వ చ గపణ్తా౭గుత్రాః, 

అజ(స్రదీపదానం తు సర్వత విధినా చశేత్ 

కర్మా నే జలమభ్యే తు నివీ వే ద్య్విజయాం౭ =-౦కురాన్-_ 

ఇతి (శీవె ఖానసే భగవణ్చా స్తే భృగు పోకాయాం సంహి తాయాం 

(వకీర్లా ఆధి కా కే దశ మో 2_ధ్యాయః. 

అను (ఖై డర 

ము. 

ఆ ఖైకాదళో౬ ధ్యాయః, 

రా 

| భగ వత్స లిసా విధిః =- 

అభాజతే సృంవ్రవమ్య్యూమి 'ప్రతీస్టావిధి ముత్తమమ్ 

సుప్రళ్ స్తే ముహూర్తే వై వ్రకిష్టాం కారమేద్బుధః. 

సరా ర్యులమణ మ్ ఇకా 

నె ఖాన సేన నూ(తేణ నిస ము కాది[క్రియా2వ్వు తాకా 

ఒాపతె చే ఇ? > ఏ (పాక్ వేదవిద శల) నాకా ధాగ్భి కాలా 4 Ea సతత్సుణా కా 

నామ్వాా్యా౯' జితేం|డి దియా క శుద్దాక విల్లో రా రాధనే కు రాకా 

ఊనోపోహావి ధూ నేన ధ్ స్ప ననంశయమానసా౯. 
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శీ వె ఖానసభ గవచ్భాత్తై,? భార్షవె 

పత్న్యపత్యయు ౮౩౯. శాసొ౯ స్నానశీలాకా సుాపీణకి 

ఆహూయ పూజ్య తతై కం సరష్టకార్యోవ దేశ కమ్. లో 

ఆచార్యం వరయితై వవ కేనో కం సర్వ మాచ కేశ్ 

భూమిః పరీతీతా యేన గురుణా విధిపూర్వకమ్. x 

క ణాదివ్రతిస్టా సం కర్మ తేనెవ కారయేత్ _ 

ఊన్ట్వేప్యాచార్యక రాణ తత్ర తేని వ కారమే-త్. ౬ 

తదభావే తు తత్సుతం పొత్రం నప్తారమేవ వా 

తై కవ భ్రాతరం శిమ్యం |ప్రశిహం గురుమేవ వా. రై 

సృబవ్మాణచారిఇం వాపీ పూరాషభావే తెథో త్తరమ్ 

తదనుజ్ఞాత ముతర మాచార్య కే నియూాజయేీత్ లొ 

అన్యథా చే న్మృహాకాదోపో రాజూ రాష్ట్రం చ నశ్వాతి 

శీయ నే వర ధర్యాళ్చో జాయ తే వర్ణ సంకరః. రా 

అనగ్నీబాూా(కా న నీదు న్రి సగభ్య్యా యూ న ప్రవ గతే 

విపరీతాని చాన్య్యాని భవిష్య స్త కధరో త్తరమ్, ౧౦ 

కదంబ ఇక్ తస్మా చ్యాస్తో) కృవిధినా సర్వకర్యాణి కారయీత 

"శ్వేతగంధానులేవై శ్చ శ్వేతవుప్పాజ_ంగులీయశై *. ౧౧ 

ఆచార్యాదీకా సమభ్యర్చ్య నమస్కృత్య స్వదె వవత్ 

కర్మేదం మే కురికేతి యావే దాచార్య మాదరాత్, ౧౨ 

శిష్ట స్పమర్న్పయే త్చుర §ం భరమావార్శ పొద రోరాః 

ఆచార్య స్పువ్రసన్నా తా శిపా్టా౭.నుగవాతత్సరకి, సల ౧౩ 

తి చేతి సుసంకల్ప్య కురాాచై వా ఒ.౦కురార్చణమ్ 

అంకురార్భణకాదూర్భ ఏ మారంభడివసాదధః. “౧౪. 



s 8 సృ్కకిర్లా ఒథి కార 

కరూళాండాూూము మచభ్లా౭_గ్నా “కారయ్ ద్రురురత్వరః 

శుద్ధద_న్త్వనఖ కై వ శ్వతవస్తో త్తరీయకః. 

(తీషవణస్నాననిరతో హావిప్వాకశీ జితేంది యః 

ఏవం క్రమేణ వై విద్య్వా౯ బుత్విగ్భి స్ఫారమాచ శేత్ 

అరణీం (సుక్చువా చైవ జుహూమువభ్ళతం తథా 

మంగలాని చ దర్వీం చ తోరణాని యథ్యాకమమ్. 

* మ్ * 

నస్ట్యగోధప్ల యా వశ్వద్ధం వితృవృతుయుతం తథా 
శో రణార్థం నమాహృత్య లశుణేన సమన్వితమ్. 

జ్య * * 

అథ్రా ౭_ప్లమంగలం వత్యే ద్వ్యితాలాయతే మేవ ష్ 

(ప్రాచేశవిస్తృతం కుర్యాత్ వడంగుల మభథాజవి వా.. 

ఘనం స్యా చ్చతురంగుల్య? మథ వా డష్టంగులం భవేత్ 

తస్ట మభ్యే లిఖే ద్విద్వా౯ త_త్తదూవం పృథక్ పృథక్. 

శీవత్సం పూర్ణ కుంభం చ భేరీ మాదర్శనం తజ్ఞా 

మత్స్యేయు గ్మాంకుక " శంఖ మావర్షం చాష్టమంగలమ్. 

| + * * 

a 

అఆవ_రలవత్,ణం వశే వంచవింళత్ప్సదం తా 

ఈశాదినై రొబుతా_న్గన్తు పదం త్రి స్టిిషక్రమేణ చ. 
నూర్వమధ్ధ్య్యమపాళ్చాత్యవచాన్యేవ తు యోజయేత్ 

వాయమ్వ్యే త్వగ్నికోణాన్త ముదజ్మ ధ్యమదటీ కో, 

అ న్హరాలవదాంళ్చా ఒష్టా వినైవ తు విచతణః. 

వతై ళ్చ స్పప్తదళభి రావ _ర్డే మభిధీయ శే, 
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62 (శీవై ఖభాననభగవచ్చ్భా స్తే, భార్గవి 

కోంఖచకగదాణాపా అసిః వంచాయుధథాన్యేసి 

స్ఫుచ స్ఫ్రువస్య దండం తు (పాదేశొత్రయ మాయతమ్, ఆయ 

నురొలం (పా చేశమాత్రం సా ద్మగనాహం తద్భాకను 

అగి బిల్వఫలాకారం (పా చేళవ్రతిముండలమ్, ౨౬ 

ద్వర్టింగులం స్యా _త్తదాస్యన్తు గర్భం మాపద్యాయా2.. వోట్ 

సు)వేమేవం (పకుర్వీత దిషపాబేశ మభథా౭_పివా. _ ఇల 

జుహుూదండసమాయామం చతుర ంశతికాంగులమ్ 

నావాం తదర్భ మిత్యు కృం వద్మస్య ముకు వుమ్, కలా 

షడంగులం తు తస్యా(గ్రం నాహాం తస్య విచతు.ణః 

యుగాంగులా(గవిస్తార మష్టాఒం౦గుల వుఖాయతము, లిక 

శేషం తు (త్యం మితుస్ట క్షం విస్త్పృతోన్నత నసంగసటనమ్ 

మధ్యగరానువూ క్వ్యేణ జుపశ్వుకె వ (క్రమం వికూః, వం 

వళ్చాదుపభ్బతం కుర్యా తా దేశ త్రయ మాయణ సు 

(పాచేశం నాహమిత్యు కం మూలాద(గం తెడర్భ కన, వం 

- అనుపూరాష ఫ్ర క్కేశేం దండం గళా స మితి సర్మ తమ్ 

ఊన్ట్వే ప్రాచేశమాయామం చతురస్రం మడంగులమ్. పం. 

తదూగ్ట్వే 2౬-స్టైంగులాఒయాదుం కొంత మేవం గచ వే 

శేషం క (త్య(శ్రకం కుర్యా తత్ర తేనై వ కారత్. 33 

న్న తాస్యాంగులార్భం స్యాద్భిత్యుచ్చమితి కథ్యతే £ 

ఓహ మేకాంగులం జాతా తన్మభ్యే నిమ్నుమూచ కేతా” కర 

పూర్ణ చన్దాకృతిం కృతా (పాబేళం తస్య నాహకమ్ 

నిమ్నుం చతుర్యవాగాథ మగా న్తన్తు క్రమాద్చుభః, ర! 



వుకీన్లో ఇ ధి కా రః 

అథ దర్గా వ్ర స్తథా౭ఒ-యామం చతుర్వింళశతికాల.౦౫లమ్ 

వడంగులం తద్యుగం స్యా తుచ ౦ వపంనా౭_ం౦గులం భవేత్. 

శేషం (తయోదకళొ౭ం౦”సల్యాా దండక మిశ్ఫుచ్య లే (కమాత్ 

లో 

మూాలస్థూలం భవే న్నారీ అగ్రన్థూలం నవుంనకమ్. 

మూూలాద(గం (క్రమాదష్ట్భి త్తం పుంయోవ మితికఖ్య తే 

దరె ర్యాలాం చ కృణే ఏ వ తస్యాం వమరషణి పరస్రణి. 

SS ణా డర్భౌ ఏవితీవ్య ఓషతాలం అంబ యేత్క మాత్ 

ద్వితాలాయామనంయు కం ఖాదిరం దండమేవ చ. 

దళా౭ంగులపరీణాహాం నమవృత్తం తశ్షైవ హి 

పూామా౭౦ంగులనమాయు కొం మరాలావ[గం తు బస యత్ , 

తతామా9యసవళ్ల్లై ర్వా బన్టయి త్వా విచశుణః 

తనూ లే సనుస్నిరం కా‘ గోలకం తిత్సిమాణక మ్, 

వవస్తూ మర్థదం కస్ఫ్యా తర్క్క_ర్య్వా తృచ్యా స్త్రపార గక 

జాతే వ గన డి గం [(పగ్నహన్ల చ, శమిాజూాత పథాఇళ్వన్ధ మర గణ్యాన్ధం క్ గ నారి చ 

షడంగులం తు విసాగం గోలకం తు ఘనం భవేత్ 

దర పం తస్య ద్వతాలం స్యా తృల కాం కార యేద్బుధః. 

తజీవోపరి వట్టిం చ కృత్వా తత్ర విచతణః 

వకాంజై వ్ధ్వ్ (అవృ తాం రజ్హుం మంథనార్ధాయ కారయేత్, 

వభొజవమవనవసనఫి గ స త్ దచముచ 
ద కాజఒఒష్ట్రనవభి కై రష్టిస్త్క్య మాయతే ముచ్యతే 
(తిచతుః;పంచతాలం బా విస్తృళం వస్హృముచ్వ తే. 
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64 శీవె ఖాననభగవచా చే భౌక్లవె 

గవ్యం ఘృతం చావాశేత శాపిలం తు గచాొదిషము 

' ఆజం చ మాహిషం త్యాజ్యం వ వమోలీతం చ వర్ణ యేత్. రోజ 

పాడా ప్రకాళ్య చా౭-చమ్యు పూర్వోదజ్బ్ముఖ వవ వా 

(చావ్మా బూసస మొస్థాయ వై సవం ము న ముచ్చర౯, లో 

పరి స్టరణకూరా డీకా సమిథాదీ౯ (ప్రగృహ్వా చ 

కకూర్చం 'ప్రదమీణా౭ఒవ రృం గృక్షీ యా ద్విధిపి త్తమ రో౮ా 

(ప్రముఖ దశ్నీజశీ వాఒవీ యాగళొ లాం (వకల్పయేణ్ 

=| యా గ లౌ లా ,=జ్ష్లా- 

ఫోడళ స్తంభ సంయు క్రం మండపం క౮ూూటమేవ వా. లోగా 

పపాం వా త్ర కుర్వీత మధ్యే కూటం చ కార జీత్ 

నిమ్నాస్నతం విభచజై కవ జలస్థలసమిోపక మ్: Uo 

వూర్యో కేన విధానేన అల్నకృత్య యభా(క్రమమ్ 

మధ్యే వేదిం (పకలై ఎనన చిం బాధ్యర్థ పనూశితః, x౧ 

తద్భహిః పూర్వభాో తు సభ్యకండం (ప్రకల్పయీన్ 

సభ్యస్య పూరస్టభాగే తు కుండ మాహవనీయకమ్, , ౫౨. 

4 త్రశే జా పునః కుర్యా జాపాసనవిధానతః 

,సభ్యస్య దవీ.శే కుండం పొండరీకం 'వకల్పయేత్ ఈ, 33. 

సాన్లు దశ గా కుండ మన్వావోరన్టం (పకల్పమేత్ 

నై ర్బుళలే చేవతాస్థానం కల్పయే త్త డిషిచత్ ణః, x¥ 

వేద్యాస్తు పశన్చిమే ఛ్రాగే గార ర్హ్హువతర్థిం ప పకల్ప యత్ 

వాయవ్యే సంచయస్థానం కల్పే _క్తదషధానతః. Wx 



వ క్ర న్తొాజ-ధికారః. 

వేద్యా_స్తథో త్తశే ఛా త్వావసథ్య్వం [వకల్పయేత్ 
ఐళాన్వే సాసష్టవనశ్వభ 9ం కల్పయే _కత్తీదిషధానతః, 

సభ్యుస్య పొండరీకస్య మేఖల్నాత్రయముచ్య తే 
అన్యే పాం వైవ కుండానాం మేఖలాదయ మేవ హి.. 

వై కవేద్యా విసార మున్నతం చతురంగులమ్ 
సభ సర్ది మధ్యమం వంచ వద్మస్యాధ ప్పడంగులమ్. 

క" పాసననోర్థ ప్రవేద్యాస్స్య్వా దున్నతం తు ద్వియంగులమ్ 

దవీణో త్తరయోశై. ఎవ సంస్థానం (బహ్మాసోమయోః, 

ద్వాాదకా=౬ంగులనంయు కం చతుర శం సువ్భ త్తకమ్ 

కల్యలోష్టతుపా2ఒ౦గారతృణభ స్మా దిహీనయా. 

మృదా వా వాలుకై _స్తత వృథక్కుుండం వ్రకల్పయేత్ 

యాగస్థానస్య వూర్వే తు (పపాం కృత్వా విచతుణ:. 
లో 

నయనోన్మీలనా౭ రాయ యాగకొాలాం (వకల్పయేత్ 

=| వ యనోన్మీలనమ్ = 

ఉ_క్షక్రియావసానే తు బేర మాదాయణా ఒ౬త్వ్పరః, 

శిల్సినా శా స్త్రమార్లే కారయేదణీ మోచనమ్ 

'చేవస్య (ప్రముఖ కుర్యా ద్ధాన్యరాశిం విశేషతః. 
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హేమశళ్ఫుంగాం కావ్యఖురాం సవత్సాం కాంస్యదోహానామ్ _ 
సవ త్సాం గోం నమాదాయ దేవస్య (ప్రముఖ న్వనేత్ + 

రుక్మం తై 9వ నిహీస్య దీపయూ క్షం శు విన్వవేత్. 
జే 

=_రి 

డట 
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హేమఫాతె 9న్తు సూచీభ్యాం రజతై ర్వాపి చావా చేన్ 

హూళి కాం. తాటనీం చైవ శిలాం లోహమయస్వ్య నై. జ 

బింబస్య -వో త్రిశే పాళ్ళే$ బాస్తుసారామం యే త్తతః 

చవ కృత్వా తు పోత యే సంచ గన్యనై.. న. 
' పర్యగ్ని చై న్ 

ఉ త్తరాభీముఖో దేవాశుద్ధిం కృత్వా గురు స్తత 

హూళికాం తాటనీం చ వ గృహీత్వా వ మ ue ప్రూర్వోకమ్. ఆరా! 

(విస్లుస్వాం రతుతిష్టతుర్ణి శా శ విషుసూ కం చ సంగ ళల 

'వటన్య వా_న్తవ్లేవస్య మూర్చాదికా సంస్త ఎక ల మాత్. ఇకా 

; ఇ నో 3 చా నే oe ఎన్ విష్ణుగాయీ నముచ్చా $ తత్ర కర్మ మాచ 

చేపిభ్యాం చ క్రమేణై వ త త్తన్మ్యస్త్రం జస క్రిడా, రం 

వళ్చొత్తు పాకే సూచీభ్యాం గృహ్గ్యా ా వర్ ాచనమ్ 

వగ్బాండలాని సంస్కు. ర్వా వధ అవ ఇ ను స్మరల్లా, గ 

పక వర్మ చర క్తంచ క్వతం కృష్ణం చ తె సమ్ 

వకైస్తు మంకలం ధ్యాత్వా దృఢిక్స్ళణార ఒత్టరః ప్రమా, 29 

హిత్వా ఒర్క_రాహుసారాణా ముదయను ద్విలోచనే 

నయనోన్మీలనం కుర్యాత్సర్వసంవతే ఎమ్వుద్ధ య్. జ్ర 

జ 

అన్టనక్మత కే కుర్యా త్పర్వనాళం న సంశయః 

పురుషసూ_క్రం జపితై ప్రవ దహీణే నయనే న్యసేత్ జ 

గగీత్య్థావ వామనేలేే' తు నై ఖ్లవం ముత్ర ముచ్చరళా 
తత్చూకాభ్యాం విసేళ్చేణ నీ భూ వెరార్థచ్చు సమా చోకికో. బి 

చేవస్య్యా౭.ంగం స్స్యృళకా హల కాప మాలిమాలా పిపూర్వశమ్ 
తథా 'ేన్యోళ్చ పుకారు తు దద్భ సస్స్ఫాన్టివోదినా పృథక్, ౫ 

i కే 



ప, కీశ్లా న్లాజధికారణ 

విమానం నూతనం చేత్తు స్టూప్యాదీనాం హుతం చరేత్. 

వర్షడాం మూ రిమం త్రం "కారయ న్మ నివి త్త తవుః. 

టెన్లవం విహ్తుసూ క్షం చ స్వీష్టా౭=_ కారం చ హూూయఆ 
గోదానసూ క్ర ముచ్చార్య గవాదిని భిమృళ్య చ. 

పటం వళ్ళా డి షన్ఫృజై సవ గ వాద్క్షా సంవ్రదన్శ యీ-త్ 
వాద్మదవ్వు మాదాయ దద్శాచ్చ గురషీ తతః, 

కాతుకాదీ న్విశేషేణ సూర్యో కేన (క్రమేణ వె 
'బేరవీకే చ సంపాద్య రత్నాదిని వినిశ్ని చేత్ 

రత్నం ధాతూంళ్చా వీసి సువర్ణం ఇనా 2త్ర నిట్ చేత్ 
ra జ జో ల ఈర లో గై ' టీ ఏవం సంస్థావ్య మతివరాకా నం తాసు వన గడం యథా 

భ్ఫువబేరో క్షవత్కృ తాప నయనోన్నీలనం చేత్ 

వళ్ళా జలా ధిబాసాొదికా కుర్యా త్తన్మంగతే పారగః 

వంచగవ్యం (ప్రగ్ళహౌరివ (వోతుయి. త్వా విచతుణః 

వసో; వవిత్రమిణ్యు కా న్ తత్ర "కార్యం నమాచ చేన్ , 

వళ్చాత్ శీరాం సమాడజాయు పోతు ము తా్ఫ నమాప్రిత 

“శన్నో చేది” రిత్మిపోచ్య "లేన కర్మ స వూచెేత్. 

అర్థదర్శ్ ప్రగృహైరిన బేవస్యాఒగ్రో నిధాయ చ 
1వదీవ మర్చయె ద్వద్వాళా జలే తతా ౭_ధివానయ్ీశ్ . 

వవంచా ఇఒతొ ఒధివాపై నివ చాన్వబేలేషు వై వునః 

పంచగవాన్టఒధివాసరచ తజ్రా వీ ర2.ధివాననమ్, 

నాం తోయం మంకు కు ఏతద్ద షయం" వినా ఇత్ర కంరాష్ట తొ యా=ఒ.ధిపాననమ్. 

గ్ర 

2౭ 

౭రా 

లాం 

౮ాఐ 

రాఅ 

౮X 
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(గ్రామే సర్వత్ర తాతే” (పభూతం నిశీ పే దృలిమ్. 

ఇతి (శీ వెఖాన'నే భగవచ్చా స్తే) భృగు పో కాయాం నంహి అొయాం 

(పకీర్ణా౭ధికాశే ఏకాదళో =_ధ్యాయః, 

aa, 

అథ ద్వాద శ ధ్యాంయయః. 

- హైరిడాూూా 

=| భో గ వత్ప్స్రతిహైవిధిః గాకా 

అథ వ్రదోజే. ధర్మాత్మా జలస్థం దేవ ముద్ద కేత్ 

స్నాన్నదవ్యాణి చాహృత్య చెను సంస్నావ్య మంత్రపిత్ , 

తామపట్టాఒదినా భాద్య మణి హేమాదిశకే 8 పునః "| 

వివిఛె ః వుష్పమాల్నాదె § రలంకృత్య మునోవారమ్, 

యాన ఘారోవ్య చేవేశం స్వ స్టిసూ క్షం సముచ్చరళా 
తోయధారాం పుర స్కల్భృతేష్ట నత్వా (గానం పదతీణమ్. 

శషిభస్య పళ్చిమే ఛా స్థావయి త్వా విశేషత, 

ఉత్తరే యాగశాలాయాం వాస్తాబూమం సవొచ కేర్, 

మభితా్ట ఒగ్న్యం (పగృషస్టయా దాష్టస్తుూబూరామాగ్నీ మేన వొ 

సంస్కృత విధిగా=.దాయ ప్రణయే జ్లాక్హ్యబత్య'కే, 

ఇశిస్పంస్కృతో లౌకికో2...గ్ని ర్మథితాఒగ్నినమో భవేత్ 

అఘారం విధివతృృత్వా వైవ్లవాన్తం సమాచరేత్ 

.' తతో ఒన్వావోర్యకుందడే చ పళ్చాదాహవనీయ"కే 

అవసథ్యే త్రత స్సళ్యే తత్తు వద్మాఒనలే (శనూత్ , 

భా: 

డు 



పకీశ్తా ఒధికార ః, 

సూ(తో కేన విధానేన సర్వ_తా2.ఘార మాచశ₹ేత్ 

ద్య్వా్యతింళత్ప్వస్టసంవూర్ష్మ ౦ భుటమాదాయణా ఒత్వరః, 

ఇచే తోోన్టేత్వాది జద౯ా తంతునా పరివేష్ట క చ 
శుచి వో హావ్యి ఇత్యుక్త్వా కుం భ[వప్రయాళనం చరేత్. 

నదీతోయం నమాచాయ సముత్చూయ చ వూరయీత్ 
వ్యస్తృయుగ్మేన ఇవా =_ వేస్ట్వ అలంకు ర్యా త్ప్రయగ్నత,ః, 

వలాతీకో_లకర్నూరై. ర్ల్షంధోశళీ రాతుతే ౩ (క్రమాత్ 

అనై ఏ గంధయుతై ః పు పుమ్పై ర్వాస యిత్వ విధానతః 

సువర్ణ రత్న ధాతూంళ్ళ్చ న్యసిత్వా మంత్రవిత్తమః 
గోవాలకుశదర ల్చో కృతం కూర్చం తు నివ్నీ సేత్ 

అథ వా నిశీ.పే త్యూ-ర్చం కృతం దరై ఛస్తో కేవలై ౪ 
అజో అస్థి రత్నం నరా _స్తన్తు ర్మాంసో మృత్స్నా (ప్రక రి తా, 

శోశితం ర క్షమృడ్భిన్తు జలం మేద స్తవ చ 
శ్నుకన్తు కరార్చమిత్యు క్క కృం వస్త్రం స్యా చ్చవ్మ వేష్టి 

సప్త వ్హ ధోరివ ఇతే తే కుంఛేషన క కరే కేష్షు చ 

శుకం వినాకుర్యా న్నాస్తి తతా ఒస్య సన్ని ధిః, 
Ah దవీ.ణే సాళ్ళే కుంభం తత్ర నివేశ్య చ 
అలంకృత సథాచార్యో వస్త్రాభరణకుండలై &. 

(వ్రగ్గంఖై క్వేస్టితో ధృత్వా ముఖస్యో్షీపుబన్థనమ్ 
కుంభ స్వ దకీణే ఛాగే ప్రాజ్ముఖోదబ్ము ఖోజాని వాం 

స్వీ స్తికాఒసన మాస్థాయ బుజుకాయ స్పమాహితః 
లలాటాదిము స్థానేవు శేశవాదీ౯ ప్రణమ్య చం 
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7 శ్రీ నే ఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్ల'వె 

అశకారాద్యతరం సర్వం న్యసి త్వా నర్వ్పనన్టిషము 
వశ్చాత్క లభం సుసంస్స ట్టి (కమూాత్పూూకాదిక కం జపేత్ 

అత్మసూ కం తతో జవా న వొరూమం సూ వమేవ వ్ 

నూ క మేశకాయరం జపా స విమ్దుఘా క్ష ములక పరవ, 

శ్రీభూనూ క్షం తతో జపా ఏ సహాస్రకీర్ణ ౦నముచ్చత ౯ 

వై నవం తు తతో జపా స్వ ధ్యా యే త్ప్యు పృవమూాహితేః, 

(పొాణాయామం తతః కుర్యాత్ లేచపూక కకుంభ'కె ౩ 

వతత్సలం (కవూద్వ తే (తివిధం తత్స ఎశగిసభమ్ు. 

తె తె వ చశేచకం పూర్వం సర్వపావస్మృ ఊావా కము 

పళ్చాతు పూరకం కురా దమృ తా2-ప్యాయవం తెతే?, 

తృతీయం కుంభకం కు రాష్ట దమ్బుతత్వం చ 3 సన్న చ్ 

తస్మాత్సర్వప్రయక్ష్నేన లేచ కాదిది కార ణస్-ణీ , 

కుంభగం తం జలం స్మృత్వా 'వారుణం మండలం బుధః 
ఆర చం్యాకృతిం స్మృత్వా తస్య బీనాజతుపం న్యసేత్ , 

తమోోంకా'రేణ సం వేష్ట్వ బస్టయు క్షం? తు నిక్పలమ్ 

ఆదిత్యమండలా=. సస్థం చేవం తతే 9వ చా =.హ్వాయేత్, 
రా ర్ల 4 

ఆదిబీజం సువర్తాభం |[వణవె ౩ వరికేష్షితమ్ 
ఓం చ్. వా 

పక్చాధేవం నమభిష్టర్చ కుర్యా దహ్హా నృ న్స మర్పనమ్, 

ఇబీం'బం కంభం చ్ సంగ్భహ్య్యా సానక్వ భి దివేక మేత్” 

. క్వభ న్య ప పోర్వభాణే త దండపరోక్తిం చ కార డకొకొ. 

కలనై స్నాషపయేతస్సనష్ట కుర్ర రక ఫీశేవీతు '” 
' జీవం సరస్వతి సంస్య్యూష్మ షస దీపా _స్తం En "నమా చతొ 



వుకీక్తాఒధికారః,. 

నె ర్బు తే విష కే న్వన్య నమేద్దేవాం తృమాహీితః లీ 
ఏవం దేవ్యా సమాదాయ సాన యే దత్వరం బుధః. 

పాద్య మాచమునం దత్వా చేవ డేవం (ప్రణవ్యా చ 

పాత్రం తు తండులై 8 పూ గృహీత్వా రం విచేషత; 

సౌావక్డ ౧ రాజతేం వాపి శాతుకం తత్ర నిశ పే 

అభ వా తంతు మాహృశ్వ్య న్యసిత్వా తీంకులోపరి, 

తాంబూలసఫిోా తే వాడే? జేవస్యాగ్రో నిధాయ చ 

పుణ్య్ధాహం వాచ్వు తత్కాలస్వస్పినూ క్తం' సముచచ్చరణా 

దేవస్య దవీణే వాస్తే బేవ్య్వోరై ౪ వామహ_స్తయో- ఆశు ఫొ 3 అలా 

స్వ నిదా ఏపి మంకేేణ కాతుకం బంధ దో త్క ర 

ధే 
oe 

వేదమం(త్రజ్ఞ ఆశచార్యో రహామంతేం నము చణ 

వో) ౦ భాన్య్భమ్భం వా వేదికోపరీ చా. సజేన్ 
. le 

తేద్భా ౦ తేంకులాం శే శవ తదగ్ధ ం తు ల్లిలొనవి 

తదర్థం యవనూజబాయ తదర్థ! 0 తిల ణన చ, 

అండజం ముండడజం చైవ ర్రశేమజం వామజం తళా 

"చర్ముజం జ్యా స్రరేత్గంచే శయనం ”జీడికోవరి. 

అలాభే తు తగా 'లేష్లూం వంచవ స్రాణి వా స్టశేత్ 

మూ క్లోపభానం కగృవస్ట మూస్థ్వా2న_న్మం సమర్చ యశ్ . 

"జీవం చేవ్యా సమాదాయ యద్దిశ్షాషరం తథా శిరః 
శాయయేచ్భ్చయనే విద్వా౯ా (యడై ఏన్లవిమితి బు)వకా. 

Tt 

రో 

Fr 

32౭ 

కి౮ా 

విలా 



fa శీ, వై ఖాననభగవచ్చా స్తే, భార్షవే 

చేవ్యో శ్చా౭_కి తథా కుర్యా త్త క్తిత్సూ కం జచేత్క_9మాత్ 

డ్ త్తరాచ్భాదనం కుర్యాద్దలా నృం తత్ర నిశీ వేత్ ? రం 

కయ్యా వేద్యా నువరితస్స రాష్ 'చేవాంత ఎమర్చయేశ్ 

ఈళొనాదికమూక్రేవా౯ బల్య_న్తం తు సమర్చ యీ త్, జం 

శంక*ం బలిరకుం చ వాగ్లేవీం బల్మథక్రళా 

అన్నం వవీత్రం తె లాపషం (వాచాఫ్టం ప్రల్ధిజ్బ్నుఖా౯- [క్రమాత్ , 

భామం గహూం చ దుగ్గాం చ యమం మళ్షం వు నై ర్బుప్మ్ 

రోహిణీం స పమాత్యాళ్చ దవ్నీ,ణే చో త్రరాముఖా౯. ౪3 

పన్చిమే నై ర్ బు తాద్యాదీనర్చ యే త్రదన్నుక్రమాత్ 

వైప్లపీం పురుషం చైవ బుధం జ్యేస్టాం తేశావ చ. రోకో 

ఫుష్పగతుక వాయ చ (పాజ్ముఖాంళ్చా సమర్చృయిత్ 

వాయవార్థదీశవర్య _న్హం దవ్మీళా౭.ఖిముఖా౯ా (క్రమాత్ ల 

. శుకం వైవ భృగుం కాన్తం తథా సప్త బుమీనవి 

- -భాగ్రథిం కుజేరం చ చనం భూతాని చాజఒర్చయేత్ ం రోకు 

దాపశే దాచే చ ధా తాిదీకా జ్వారబేవాంచృ్పమర్చయేత్ 

విమానం పరిశో భ్యార్చ స న్యయోదీనర్చయేత్క.)౨మాత్ "ఈ, 

జ్షేవసా 27 (వనన్నాత్మా పూజ యేవనపొయినః 

భూతద్యయం తథా తా ష్టం తేథా చె వొఒమితం బంక, లోలో! 

చృకశంఖా౭.రవిండాని ేవస్యాఒ.గ్రోఒర్చ యేద్చుధః. 

వేడానధా్యాపయేద్దిషు బువాం (పాోచీరితి శ్రుతిః, భా. 



చవకీన్తా ఒధికా రః. 

సంభార వేద్యామా " న్లీర్య ధాన్యం వస్తోవరి క్రమాత్ 
హేమాదిపా తే రత్నాదీం త్సన్న పై ఫ్రవాఒధిదై వతమ్, 
విష్ణుముభ్యర్చ్ర విధినా కారము త్వాఒధివాననమ్ 
విమ్షుసూ కం సముచ్చార్య వృస్త్రేణా౭=చ్బాద యేద్భ్బుధః, 

పళ్చాస్థో తారమాహూూయ యథో కగుణసంయుత మ్ 

పాడా (ప్రహాళ్య చా౭_చమ్యు కూర్చయు కొం సమాహితమ్. 

అలంకుర్యాచ్చ వుప్పాడై సః వంచాంగోచిత భూమా ; 
సభష్టస్య ఛ్రార్వభా?ో తు వళి ఎమాజభిముఖఃస్థితః, 

సభ్యాధ్వర్యుం నమిాశ్షై నైవ కాలూ ప్రా ప్రణవముచ్చ రేశ్ 

“మూత రేహిి వచే ఉ కే తతో ూూతా సముచ్చ శేత్ 

“అధ్వర్యో చేని కేత్యుకాా పాదా ప్రహాళ్య చాఒచమేత్ 
పూర్వవ త్తత్ర చ స్థిత్వా ఓం నమః ప్రవే” బువా 
హోతా చనామశర్మాన్తం సం మోజై ్యవ సముచ్చ శేత్ 
భూతే భవిహ్యితీత్యు క్యా బబూయా్ధిం కారపూర్వకమ్. 

భూార్భువస్సువి రిత్యేవ (పాజ్ముఖళ్చ |ప్రదహీఇమ్ 
ఆదధ్యా త్సటిధో౭_ధ్వగ్వుః ప్రత్యోంకారం తతో=నలే,' 

బబూకా౭.ల్నో మవోి మిత్యు శే (వభోః (ప్రవర ఇవ్య తే 
“రాజ్ఞో వా రాజపశ్నా్య వా తథాఒమాళ్యస్య వా భవేత్. 

(గామ న్పేద్యజమానన్తు వసీహ్రప్రవరం వదేత్ 
అభ వా కార యీ ద్వద్వాకా కాళ్యావ్రవరం వదక. 

వై శ్యాదన్య|త జూతీయో యజమానే భ వేద్యది 
తేన్య తు ప్రవరం హిత్వా కాశ్చ్టోషక్రోనరం వచేళ్ , 
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శీవె ఖానసభ గవచ్చా స్తే స్త 'భార్లవె 

తత :ఆయాతు భగవాినుక్వౌ్ట పక్సిమదిజుఖః 

విష్ణ్వాది భూత పర్య న్తం సర్వమూ రీ స్తదాఒహ్వాయేత్ 

ననథో కేన నూశ్తేణ పార్ష దానావ్వా యేద్బుధః 

ఆవావాన [కమేవైవ నిరుప్యా౭_2_జ్యావాుతీర్య చేత్. ॥ 

సభ్యాన్నిం చ పరిన్తీర్య |పాణాయామాది ఫూర్వకమ్ 

"స్వే సిన” వేతి హుతా( తు తథా చైవ వజావతేళి, 

అన్నిరీమతి యేత్యుక్వా ఆవ ల్వేభ్య స్తశైవచ 

విశ్వేభ్యో దేవేభ్య' కవ (మగుద్దణేభ్యి వవ చ. 

“భూరగ్న యె” చె వై వమాద్యాక్చొతసో) వ్యాహృతీర్య జీత 

దశ భిశ్ళతశ స్తే సఫలైె స్పహ(్రాహాుతిరు చ్చ తే, 

స్ఫువేణ (సావయ౯ా విద్వానవిచ్చిన్నం సమాచళీ స్ 

విభునూ క్షం సను.బ్చార్య సూక్తం ఫొడుష మేవ చ, 

శ్రీసూక్తం భూమిదై వత్య మతో జేవాది నై ప్లపమ్ 
: వకాతురాదిసూకృం తు వీన్హుగాయక్రియా యుతెమ్, 

ఏతె ను న ప్పభిస్సూ కేశృతురావ రృ హూయతామ్ 

వతత్కర్తుమళ క శ్వేత్సకృదాష్షత సమాచశేత్', 

అష్టా ట రేణ మంత్రేణ దాష్టదశాతు రణే: వా 

వైప్టవం విష్తుగాయత్రిం జహుయాపతి కే చ న, 

తగ ఛ్వా=_ వోవనీ యాజ న్నికుండే సమగ వారా మ్ 

'యజేత్సుగవసూ కం తు తు ఫోడళాొవ స కి యగ్నేతః, 

'అన్వావో ర్వాజగ్నికు.జే తు విమ్ణుసూ క్షం సుహూయ తామ్ 
(ాహ్మం చ వ్యాహృతీకై ఇక జయారికా జవుయార్క్మఏమాశ్. 

౬3. 

జని 

౬రో 

౬ 31 

కాడ 

జో 

డా. 
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ప్రక క్రొ జ. ధి కా -బీ॥. 

గీనూక్తం వై ఫ్టపం చైవ జహుయార్దార్హపత్యశే 

'అవసళ్ట్వే వికేపీణ నెవవం రుదనూ కరమ్. 
రా 6... ౯౫ వావి 

మహీసూ క్షం చ జహుయతూూ'క్త మేకా2౭_.త, రాదికమ్ 

పౌండరీకే తు జుహు మా త్పారమాత్మికనంయుతమ్, 

రక్తాబ్బం బిల్వవత్రం చ శ్వ తాషస్రానామసంభవే 

ఘృ లేనా౭-స్ట్రుత్వ జుహుుయాద్విమ్లు ₹ య్మ క్రియా బుధః. 

సమిదాద్యాం చరు రాజా స్పర్ష పాళ్చ యవా_స్తథా 

తిలం తిల్వం తథా ముద్దా సూరా క్షుర్ణుడం తథాం 

మధ్వవూపా దధి శీరం హోమద్రవ్యమితీరితమ్ 

వలె స్పప్పదళశవవై ఏ బె. కఫ్టవం జహుయాద్చుధ:, 

జువ్వో చె వోవజువ్నా చ వినుసూ క్రం సుహూయతామ్ 

సభ్యే చ పొౌంశరీ క చ నష్టా కారం వినా చళేత్. 

అన్ని పాషహావసనియాదిప్వే న”బారాముం సమాచశేత్ 

బు గాదీంశ్చచ తుర్దితు వేదానధ్యాపయేత్కమాత్ | 

పఏవమధ్యయనం (పో_క్షమృణాం పాచీంతి శ్రుతః 

నృ త్తెగ౯మళ్చ వా ద్ర్యైచ్చి 'రాత్రెపషం నయెత్క_9మా త్ 

తతః ప్రభాతే ధర్మాత్మా స్నాత్వా స్వానవిధానతః 

బ్రహ్మయజ్ఞం చ కృత్వా తు జవేత్సూక్తాని దాష్టదశ. 

నాదా ప్రహాళ్య చా౭_చన్య్యూ దెవానుద్ధాప్య మంగతవత్ 

వఫ్రూర్వవ్యస్త్ర,ం విసా నన వునరన్యగ్వాభూపస్టి చ 

(బవ్మాస్థానే విశేజేణ వీళం సమ్యక్ వ)కల్పయేత్ 

 తిదూన్వే కల్చయేద్విద్వా౯ల నవభాగం విభజ్య చ 
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6 .  శ్రీవైఖానసభగవచ్చాత్తే, భర్లవె 

- "ఫూర్వోో కేన కమేకైవ రత్నన్యాసం సమాచశేత్ 

సుధయా పరివూరై నివ జూ మేనా౭_చాదయెద్బుధః, 

యజమానన్తు తత్కా_లే ఆచార్యాదీక' ప్రణమ్య చ 

సపాదనవనిహ్మ ౦ చ గురవే దహ్నీణాం దచేత్. 

ప్రత్యేకం న్గావ కాదీనాం పంచసిష్క_్లం దబేత్తదా 

సభ్యాధ్వర్యోర్వి గ పే -జూరాతంస్పొఒపి తావ చ. 

పౌండరీకస్య చా౭._ధషిరో్టః (ప్రత్యేకం పంచనిష్క-క మ్ 

అన్వేష్వావా వనీయాదివ్వధ్వ'నా స్థిణాం చతుభ౯ావేత్ . 

పహకాద్ధామసు ఇాధ్వరోన్టర న్యేసాం చ పృథక్ పృథక్ 

నిస్క_౦ పాడా ఫికం దదాష్థతృంవూర్షమితి వఠ్వ తే. 

అచార్వస్య నియోాేేన దశీణాదానమోారితమ్ 

యజవమానస్ప్వతం కేం న కుర్యాదితి శాసనమ్. 

పాన్త స్టల్పదవీ.ణ యజ్ఞ యజమానం విశేషతః 

అదశ్నీణం తు యజనం నిష్ఫలం త్వితి శాసనమ్. 

ముహూర్తే సమనుపా పే వా“ర్టిఫోవసమన్వితకొ 

త్రోయభారాసమాయు కృం స్వ_స్తిసయూ_క్షం సముచ్చరళా, 

ఆచా గః కుంభ మాదాయ (వ జేత్చూర్వం తతః (కమాత్ 

నయేయుస్తావ కాః పళ్ళాదేవం 'చీవ్నాదిసంయుత మ్. 
థి ద ఫీ 

తదఖీణం శనై. గ౯ళత్వా చేవాగారం ప్రవిశష్ణి చ 

వీకస్వ్య దథఖీణే భాశో ధాన్వవీలే ప్రకల్పి తే అ 

ఆచార్యస్సన్న్య సేత్కుభం చేవం చాదాయ ఛా2-_త్వరః 

శాతుకం (బహ్మ స్థానే తు స్థాపయి త్వా బిచతు ణః. 
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వకీశ్లా2.ధి కార, 

“భూరసి భూరిత్యు కా వీకే చేవం.సుయోజ యత్ 

తస్య దథతీ,ణపాశేక్వా కు గ్రీదేవీం స్థావయేద్చుధః,. 

తశ వ వామపాశేల( తు భూమిం కురా్యాత్స్రతిప్టి తామ్ 

దేవస్య వామభాగే తు స్థాప చే.ద్పింబమాత్సవమ్. 

స్నావనఎ బలిబేవంం చ దవే స్థావయేద్బుధః 

విహ్హుసూ క్షం చ జ _ప్రస్టివ వురుషసూ కయుతం తథా 

(భువసూక్తం వైప్లవం చ చేపీభ్యాం చ పృథక్ పృథక్ 

క్రీభూసూక్షం పృథక్ జప్తావ్టి పశ్చాన్న్యాసం సమాచరేత్ 

సువభుకావభూ౭ిరిత్యు కా చాఒతవరాణి వికేవతః 

పాదయోర నదే వీద్వా౯ యకారం .విన్వసే త్తతః, 

బెంబస్వ హృద య్ సమర్దిబ్బ్య సేద్చీజా౭-తయ.రం వరమ్ 

రుక్మాభం వరమం బీజం సర కారణ కార మ్ 

తరుణార్కసహసా9భం (బహ్మే శా భ్య్వాం నమస్క్భృతిమ్ 

వద్మాసనస్థం చేకేశం (శీవత్చా౬.లంకృతోరనమ్. 

శంఖచ్మకధరం సౌమ్యుం సరాష౭_భ రణభూనితేమ్ 

శీిమి కే కాతరం (బ్రహ్మ ప్రణవః పరిపఠ్యతే. 

శ్రీకారం (శ్రియ ఇత్యుశ్వా లి కారం భువ ఇత్యపి 

కళాక్చ్పేనా2ఒ.దాయ తతోయం కుంభ స్థం శ క్రి నంయుతమ్, 

(బిదం విను” స్పనుుచ్చార్యు సమాదాయ సమాహితః 
చలీ వజ. 'ఆయాతు భగవానుక్వా ధువబేరస్య సూర్ధని. 

పమ్షుం చ పురువుం సతక్టిమచ్చుషుతం ఇచా౭_నిరుద్ధక మ్ 

:అచలతే చేవదేదేకో వ్యాప్య తిష్టతీతి శుిలతిః. 

77 

Fat] 

FA 

౭ 

౯ా౮ా 

నానా 

౧౦౦ 

' ం..5 

౧౦8 

గాంర 



వుకీర్తా ఒధి కార. 

అర్చక స్ఫుప్రనన్నా త్మా హారిశేవ హీ కేవలమ్ 

అధ వా విలిఖేవ్వ్యద్వా౯ నామ్నా వా పూడిక న్వ చ. 

తథాఒర్భకన్య చా౭_వా సగూలయస్య నమోషవత 

శిలాభిస్సు వృఢం కృత్వా బాసాయా౭._న్య ప్రశన్య తె, 

అశ్షేశే శన యథా జీ వేదర్చకస్సుసమాహితః 

యావచ్చన్దిది నానాథం తేజా కుర్యాత్స)ియత్న తః, 

అర్బ్చశే క్లేశయు శే తు కి క్లిశ్యో తే భగవా౯ హరిః 

అక్చశే తు తు సుపంతుస్ట్రై తచా తుష్టో దనార్హ నః, 

రూవదపయం వూరే; (పో కం పీంబమర్చక వవ చ 

వ్ింబే త్వావాహనాదర్వాకృడా సర్నిహితోఒర్బశే. 

వున్వొచి స్త ర్ట ధర్మా తా యడవూానో ముదాఇఒఒన్వితః 
థో క్రి లోభ మకృతై ఏవ కరోతి విభవా నరమ్. 

వంచవర్వసు సం కానా పుణ్యా హే*మ్వీత నేవు చ 

వి శేషవ్రూజనార్థం చ హావిరర్థం చ యత్న తః, 

స్నృపనార్థం 'వోత్స వాద్ధం ప్రాయశ్శిత్తా్థ మేవ చ 

నటన ర కదానీనాంగాయ కానాం చ శక్తి తేక 

విద్యార్థినాం చ భ కానామన్యస్య విభవన్య చ 

వృత్తిం తు పరికళై పకవ భూరూపాం వురతో వాశేః 

దబా త్యాణారహా స్తే న తు మృన్తానకవురన్సరమ్ 

అన్యేషాం విభవోనాం చ శ్లో వాఒన్యవడాస్థినామ్. 

తే త్ర్తన్నా మవ భూవమ్య్య్యూదిం దాపయేడ్డేశీకో త్తమః 

ఆఛార్యస్యాషి తన్నామ్నా కల్పయేద్య ఖ_త్తీము త్రమామ్, 

పనామా. = కక. అతా 
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7 -శదై భాననభగవచ్భా్తే:. భార్లవె 

(శ్రియే జా లేతి మంేణ శ్రియమావావాయేద్చుధః 
(మేదినితి చ మేం హారిణీం సమ్యు గాహ్వయేత్ , ౧౦) 

కాతుకే చాత్సవే చైవ స్నాపనే బలిబేరశే 

ప్రణిధిముద్ధ ృత్వ తత్కాలే దీపాద్దీపమివ (క్రమాత్. ౧౦౬ 

ధిఊవబేరాత్సమూా వాహ్య కూశ్చేనా౭.వాహ యేత్క_9మాత్ 

నవధా మార్గమాలోక్య యభేష్టం క ర్తురిచ యా. ౧౦౭ 

అవిచ్చిన్నా౭.ర్చనం నిత్యం విధినై వ (వపకల్పణే త్ 

అశ క్రశ్చే తథాకర్తుం (ప్రతిప్లాం నైవ కారయేత్ , ౧౦౮ 

ఆఢ్యస్సర్వసవుస్యాగీ చికీర్దుర్విన్టుమన్షిరమ్ 

స్వార్థం కృతా (త్రి కాంశం కుటబుంచాగే విధాయ చ, ౧౦౯ 

అంశాభ్యామవళిప్రా భ్యాం విమాసార్చనమారభేత్ 
అవద్యపి చ కష్టాయాం న ది హ్యేదాత్మనే బుధః ౧౧౦ 

అవీచ్చిన్నా యథా పూజా విధినా సంప్రవ ర్తతే 

తథా వ్రకల్చ్పయేడ్విద్వాకా భూమిభోగేన వై స్థితిమ్. ౧౧౧ 

అర్చకస్యా౭-ర్భ్బనా౭._ర్ధం చ కుటుం కార్ధం చ యత్నతః 

అత్య న్తపుష్కు లాం భూమిం బహాుసస్య్యోచి కాం తథా, ౧౧.9 

కర్బగహోదిరహి కామర్చ్పకాయ సమర్పయేత్ 
తతళ్ళ్చ తామృపట్టాచా లేఖ్య సీమావినిశ్చాయమ్, ౧౧ 

శకున షన తాం భూమిం దద్యాదర్చకజీవి కామ్ ఖీ 

. ఇదమగే) ప్రకుర్వీత తిదధీనా స్థితిర్హ లేః. ౧ 

పితా హరిస్తు భగవానర్చకః పుత్ర ఉచ్చ తే 
ఫుక్రస్య న లిఖేన్నామ సన్నిథానే పితుః క్రమాత్, ౧౧ 
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వీవం యః కురులే భక్వా్యా ఐహీ కాముప్మికం ఫలమ్ 
| వళుభృ త్యాదిభో గాంళ్చ వావానాదీ౯ా విశేవకః 

సువక్ష్మ రత ఏ ధాన్యాదీనత్య నృ నం సకువావ్ను యాత్ 

తస్య కాయకృగేం పావం తశ్ తణాబేవ నగ్య్వతి. 

యం యం కానముయకతే సనంఏం తోం తమాప్నోత్యసంశోయమ్ 

పూర జాతిగ శా_స్పస్య పితరః పతురన్ష యే. 

మాగృపశే చ యీ జాతా స్థన్య మా తొమవాదయః 

సశక్వేపి త్రిదివం యాన్తి మాద స్తే (తిదివే చిరమ్. 

తతోయాస్ట్ట న్తి స్తివ కుంఠం నిస్సమా భ్యాధికం మహాః 

యసృమ్యు క్పాల యే చేతదథికం యశ్చ వర్ధయేత్. ॥ 

ఆజ్వేప్ట కాది నిర్మాణఫల మేవ ప్రపద్యే 

సనర్యషాశుభ వినాశం చ లన్హ్వా నష్టము వాప్య చ 

అన్తే నిమానమారుహ్యూ విష్ణో ర్యాక్ వరం పదమ్ 

కిం బహూ కేన విధినా న జవం ర్య వాత్సీం మ్. 

తం విష్ణుం పూ3యెన్నిగ్యేం సర్వపాధనసాధనమ్ 

సర్పము క్షి ప్రదం నిత్యం నర్వకామఫపుబ్యవదమ్. 

[గామా[గపహోర యో నస్పమ్యుగర్చనం త్యత్ర వాసివామ్ 

సర్వసిద్ధి వదం నిత్వం వుతప్మొత్ర(కవర్ణ నమ్, 

i  మాన్య్యమన్ని సా త్రం స్యాదనన్నీనాం తపోధనాః 

hs: వన్నీ నామస్యవిజ్ఞాత్యపాయశ్చిత్తాయ కల్పతే. 

5 _శీసాాత్కు. ర్యాదపిచ్భిన్న నుర్చనం సరసష్టయత్న తః, 

“ఇతి డీవెఖాననే భోగపబ్బూ స్తే భృగు పోకాయాం నంహీతౌయాం 
. (వకీల్ల ఇధి కారే డ్వాదశో ఇ_ధ్యాయః, 

౧ 

03లో 

(౧ ౨౫౯ 

౧౫ 

లా 
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వ, కీన్తా ఒధికార*, 

అథ త్ర,యోదళ్ ఒధ్యాయః, 
—_ 0 

౫ నవ వట్పం చమూ ర్రివిధాన మ్ ,=.. 

అత ఊర్ణ ఏం ప్రవమ్యూము నవవట్స్పంచమూాకిరి కమ్ 
విమ్షుం చ పుగువం సత్యమ చ్యుతం చా౭విరుద్ధక మ్, 

నరనా రాయ ణా భ్యాం తం వారాపాం నారవీింహకమ్ 

ఏవం తు నవమూగ్తీసు స్తు స్థావయితాష యథావిధి. 

విష్ల్వాదిపంచమూా రగ్రీ ను ఆదిమూ గిం తథా [కమాశ్ 
స్థావయే_త్తత్కమేణై వ పణ్మూ రికమిపహాూచ్వ తే, 

విష్ణ్వాదీనాం తు వంచానాం స్థాపనం వంచమూ ర్తి కమ్ 

=| ద కౌ వ తార కల్పి = 

మత్స్యః కళార్మో వరావాళ్చ నారసింహో౭ థ వామనః 

రామో రామళ్చ రామళ్ళ్చ కృష్ణః కర్కిరిమే దళ 

*# స్ * 

సర్లకాలే తు భగవా౯ా సృష్ట్వ్వా విఖనసం గురుమ్. 

వేదానుపాదిశత్ర సె పె శ్ర లోకనంరతణవమాక౯ా _ 
సురా మధార్షచయః కాలే సంభూయ భువి రాతసాః. 

అపాహారంస్తు తాకా వేదా౯ బలాత్కృత్య విధిం ముహూాుః, 

తదా తు సోవుకం వాన్తుం రాతుసం రణవ్మికమమ్. 

అంతగ్గితమకూపా శే మాత్స్యం భావం గతో వరి; 

 వాతాష తు సోమంకం వళ్ళా జ్వేదానబ్దభు వే దదా, 

81 



శ్రీ వె ఖానసనభగవచ్చా పో, భార్షవే 

(గామాదిము చవ సరషత మధ్వ మే వచ్చి మే2_వి వా 

వా స్తివృస్టవిమానే తు కంఛాకారవిమానే. 

దిరళాలేనో త్తమం కు రాాన్మాన మేతదుడాహృతమ్ 

అవతారస్వ సర్వసస కశాతుకం స్యాచ్చతుర్భుజవొ. 

విశేషమ్మత వమ్య్యూమి ప్రభాశో౭=_చ్ఞా౭_వలే కమాత్ 

హకాతవప్రశంసకం కృత్వా చేవతావాహనం చేత్, 

మత్స్యం చ జలజం వేతి భం క్రీజాత్శకంి తభా 

వవవూవెభిరావాహ్య్యా చాన్వత్చూ“ప్రవదా చ లేత్ . 

6యన్ఫ ఇయం నృష్ట్రోమిత్యుశా ఏ శత్రమక్షో తరం యజేత్ 

యథోశేనె వ వూ గ్రేణ సంస్థాష్య ఏిధినా౭-ర్చయేత్ . 

ఆం సరా రః lee 

జేవా2.సురార్థం మధి ...మృతే కృళయుేే హరిః 

కచ్చవస్పమభూడ్డ రుం మంధరం తం వముహాిఒచలమ్ు. 

(గ్రామాజా వాన్తుముభ్యే చ పర్వతాఒ౫ేి) విశేషతః 

నన్ట్వావ_ర్హ విమానే మా ఫళాకారవినూనకే. 

ఏవకళతాబేన మూనేన కరూర్మరూవం విపియ లే 

కరార్మరూపం భువనం కుర్వాత్ కాతుకం తు చతుర్భుజమ్. 

(ప్రతిస్థాం వూారవత్కు_ ర్యా నాగువథేో్టో విశేషతః 

పశాత్రిమత్ర (ప్రశంస రి మూ ర్కిన్నుక్రమథోచ్య కే, 
<ఆకూనారం కరార్భ్మగాషం వ్ల చ వసుభాధరమ్ు” 

'అకూపారం జలం కరార్మం కచ్చపంి శ్వితి శేచన్క 



ప్రకీశర్షాజధికారః 

సమాబాహా తో రే పాం! సమావావ్యా తు వ నిరుప్యాజార్టి హాతీర్వ జేత్ 
“రాయామిోాళిస స్పముచ్చార్వ శతమషా౭ ధికం యవేత్ , 

& _క్షవన్హావయెదిద్వాక విధినా సమ్యుగర్ప యేత్ 
hy 0 శ ఇ, మత్సరకూర్మా దొఏభా వ్యోక్లా కిం చిచ్భేదం వచతలే. 

ద్ వ" ేదిదచ AE 3 D5 ఏభు ఇని కేచినన్లభుకౌ బుధాః 

= వ రా సాకు 

చేవమానుష షతిర్యంచ శ్రనినరా = దంగమా దభా 

వార్ 

బరాయుజాండజి డి భిక్ష దదాశే సతి జూతితి:ః, 

వవం (ప్రవ ర్తమాశే తం హావ ణ్యాషో మహాబల: 

రసాతలమగాద్ద త్వా చరాచరధరాం మహీమ్, 

. మపహపోవఠాహవపుపషూ తాం తెదోద్ధృత వాకా హారిః 

వరాహ స్త్రి నిధః పోలో బేవస్యాఒవిష్కృుతో పునః 

కమాడాదవ 'రాహాళ్ళ వరాహా; "౩ (ప్రల యాత్మ కః 

యజ్ఞ వా రామా ఇ్రక్యేవం (లీవిధ స్ల్సంవికీ రితః, 

విమానే వరణ". కా ళీ శ్రీవితిష్టింకే తథా 

దథతాలేన మూనేన జేవం సూకరమాచ శేత్. 

చతుబాలాహుసమాయు క్షం శంఖచ్మక్షధరం వరమ్ 

నళ ద క్ phn మం వాముపాదం సమాకుం చస్టి మపహాముస్థృళ్చె సాదరమ్ 

దడీణం చండితం కు ర్భాన్మహీ చురారఠా నమా చ చేత్ 

త్ క జకం, “my = వాలని చి మహాం చ ఇాష్టమవర్థాం తం కురా్టాద్భ్బెన వ్ధ్ నత, 

రితి 
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శ్రి వై ఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్ల'వే 

వవవూదివరాహాన్సు కారయేల్లవమణా2-న్విత మ్ 

అవా న్షరమనుపావ్వ యదా తు ప్రలయం హరిః, 

తత్తోయమువపసంహర్తుం వరాహం రూపమాస్థితః 
తతః పప్రలయవారావాం పురాభూతు చ కారయేత్, 

శొంఖచ్మకధరం సౌమ్యం వీతాంబరధరం హారిమ్ 

దవీణం చా౭ఛభయం హా _స్హం బావం కట్యవలంపితిమ్, 

హీర తు దఖ్నీణే కు ర్యాత్పశ్యామనిభాం తథా 

సుఖో౭_నన్నక్రమేణై వ చానీనాం వా స్షలంకృతామ్, 

ఏవం (వలయవారాహం కారయీత్తు విచతుణ'ః 

హిరణ్యాయ.ః పురా రథో జలవాక బలినాం వరః. 

వ లేణ గ ర్వాద్దుర్నుద్ధి ర్న జ్ఞవి జ్వేవకో౭_వృధత్ 
_ అవాతర_త్తడా విమ్మనజరసూకరవకూా _ర్రిమూక్ 

హత్వా సద్రైత్యం సబలం పళ్చాద్యజ్ఞాన్న వ ర్హయత్ 

త న్మాద్యబ్ద వరాహం తు తం చ కు ర్యాద్విధానత:ః. 

శ్వేతం యజ్ఞ వ రావాం తు (శీభూమిభ్యాం న పావ వా 

సుఖాననే సమానీనం కుర్యాల్లమయణనంయుతమ్. - 

త్రయాణాం చ వరావోణాం స్థాపనే భేద ఉచ్యతే. 
"ఆోక్య్వో కేన క్రమేణై వ సర్వం కృత్వా విశేషతః 

సభ్యాగ్నికుండే రాత” తు పశాత్రశంసనమూా చ శేత్ 
6వరాహం వరదం విష్ణుముర్వీసంధారణం తథా, 
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ఉం త్తాజాధి కారః, 

వజదంస్ట్రమితి పోచ్వ చేవమాదివరాహాకమ్ 

(మహీం తాం పృథులాముకీక్షిమితి దేవీం మహీం [కమాత్. 

ఆవాహ యేద్య భాన్యాయ మన్వతృ్సర్వం సనమాచశేత్ 

6వారాహం పలయహారం భూ తెశం వివ్షు మేవ చ 

జగ త్తియాక్శ్ళ కం చోకా స వరాహం ప్రలయాక్మ కమ్ 

(వరాహం బచేవరూవం చ యచజేశం యజవగకమ్ 
ఖా ఇ ధి 

విష్ణుం చేతి తథా దేవం యజ్ఞ వా రాహమా+హ్వాయేత్ 

ఆవాహనాదెసర్వత ఫపూర్వవత్కార యేద్బుధః 

“మ్య్మూమెకామితి మం|తేణ యజేదష్టోత్తరం శతమ్ 

హా ళేరు_క్షవిధానేన సర్వం వూరషివదాచశేత్. 

| నౌ ర సింహా ఇజ్రా 

హిరణ్యకశిపు రాను దై త్యానాం (వపబలోజ భవత్ 

వళేణ గర్వాద్దెక్యేందో) హిరణ్య కశివు స్సదా 

దృవిర్భ్భగై ర్మనునై స్టారా జీవిభి ర్వావ్వజీవిభిః 

దివా వా యది వా రాతే' వధో మే న భవేదితి. 

లో కాను దేషజయమాస తదా తం దై త్యస త్తమమ్ 

హన్గు కామః కృతో దో్గగశ్చీ నయితాా సొరి; (ప్రభుః. 

త త్పాలితవు రాద్చా హో మవోవర్ప్పతమ_స్తశే 

రతు,సా వీడి తె్షేవెః (ఫ్రార్థితేః కరూణానిథైః 

నరసింవావవుర్ళూ త్వా దివా రాథతిం వ్యపోహ్యా చ 

సం ధ్యా కా లే౭.వధీ త్తన్లు భువంగే స నఖాయుథ్రః, 

కాహ్యుామాభ్య_స్తరం పీత్వా జీనాజీవై ర్నఖై శుభా ః 

ఏవం దై త్యవధం కృత్వా వర్వతేఒ._ స్తరభూత్ హరిః, 
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§6 శ వై ఖానసనభగవచ్చా సే, భార్ల'వే 

తత స్రమర్చ యే ద్భ కా ఫ్రై విజయ్యాం వివృద్ధయే 

వర్వతాకృ తికే వాపి ర్రీవతిఫ్లి. తశేజవిన్ 

దశతాలేన వమూానేన నరసింవాం (వకల్పయేత్ 

గిరిజం స్థూణజం చై వైవ సుదర్శనశ్శ సిం'సాక్రమ్ 

తథా లశ్రీనృసింవాం చ పా తాళ్ళనరనింహకమ్ 

తథా వుచ్చన్య సింహం చ నృసింహం పడగిధం విదుః. 

నింవోననే నమూ నీనం నర్వాభ రణభూవి,తమ్ 

నారనింవాం చతుర్చాహూం శంఖచకధరం పరమ్ 

పాడా జ్వా చ సమాకుంచ్య శ్యస్య నింహాసనే స్థితమ్. 
(ప్రసార హస్తా చ్వా జూన్నో _స మోరూస్యై నిధాయ చ, 

వస్త్రేణ చోరూ బ జ్జ ఏవమానీనం గిరిజం తథా 

(శ్రియం కనకవక్షాఖ మేదిసీం జ్యావుసస్ని భామ్ 

(బ హ్మేశా వనమానా తు దవీణో తరయోః [కిమూత్ 

వాహనం సామవేదం చ [వ్రముఖే సంప్రకల్పయేణ్ 

సాను శ్వ్యామనిభం కుర్యాత్చర్వాభ రణభూవీతమ్ 

భూమిశో నామగస్థర్వో శే వీకస్థానమాశ్రితిః, 

"కార యే-దుక్షవర్ష న్తం సర్వాభర ణభూవీతమ్ 

Cr 

a | అల mA బస క ఒప సర్థాణజం సంవ్రవమ్యోమి స్థూణాదావిర్భభా హారిః. 

న 'చామపాదం సమాకుంచ్య దశ్నీణం _నంవ్రసారన్ట చ 

చతుర్భుజధరం టే దేవం కోంఖచ కే చ కారయేత్ 
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(వు కీ రాజ ధి కారక 

హస్తం తు దశీణం పూరం కు ర్యాద్దానకరం తధా 
వావమువా స సం ప్రబద్ధ్యెన డారౌొ చ తు సువిన్య సేత్ 

సటాకన్టరసం యు క్షం ఫీ శుదంప్ట్రం భాయానకమ్ 
ఢోంబ్షుక ంచేందుధపళం నర్వాభరజభూవీతమ్ 

సుదర్శన సెంహన్య లత 

న 

౯౦ సంపవత్యు తే 

సూర్యకా టిప్రతీకాశం చృకం విమలముజ జ ఏలన్. 

బృహద్భానుపుర- వం “క్షం చక్రముభ్యె ప్రకల్పయేత్ 

చకమభ్యేసమానీనం నృసింహమరుణ[ఫభ మ్, 

అత్య స్తభీహణా కారం భకానాముభాయ యైన గమ్ 

చకా) యుధం చతుర్చాపక హుం చేవ వం 

వన్నే లన్నీ శ్రనృ్ఫసింహన్వ 

(పళల్ప డో త్, 

ననన. 

లవణం మువిన త్రమాః 

బామ వాదం నవాకుంచ్వు దన్నేణం సంహసార్య న, 

వనామవాాళతా (వాయమానీనాం (వౌ 2 ౧జలికృతపా_స సకాను 

వామహా ౫ న గన బేవ్యాళ్చ కుర్ట_ న్రమువగూూవానను 

దశ్నీణం త్వభయం కు ర్యాత్స'రా భ్యాం శంక చక శే 

i సయ 

పాతాళనారనీంహాఖ్య మానీనం నూరవ తథా. 

ఫణా స్తు వం చ భిస్సమ్యక్ ఛన్న చమూ ర్హానమేవ చ్ 

దత్నీణాఒదత్నీణం హా వ _నం వరం కరకాం తభ్రా 
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8 శీవె. ఖాననభ గచ్చా షో, భార్ష వె 

దక్నీణం పాదమాకుంచ్య సర్వాభ రణభూవి.తమ్ 

నారనింహమిదం కృత్వా స్టావనారంభమాచ రేత్ . 

తత చాఒహవనీయాఒగ్న హశాత్రశంననమాచ శేత్ 

+శనారనింహూం తపోనాథం మవొోవిమ్షుం వముళ౪ళబలమ్. 

భ క్షవత్సలి మిత్యు కాస్స నగనీఎవాం సమూహ య్త్ 

(త పోనిధింి సముచ్చార్య శతదముష్టై౬ధికం యజేత్ . 

స్నపనం చోత్సవం చైవ హాళశేరివ విధానతః, 

ఇతి (కీ వైఖాననే భగవచ్చా స్తే భృణపోకాయాం సంహికాయాం 

-యకీక్షా ఇధి కారే 'కయోదళో ఒధ్యాయః. 

హా 

అధ చతుుశోఒధాంలంయ:ః, ర (న 29 6 

— <0 

=. దళొవతొరకల్సః (వామనః) l= 

అథాఒతస్పంవ్రవమ్యూమి వామనస్య కముం యభఖా 

వై రోచనసుతకో వా్టగోి బలీ చ బలినాం వరః, 

తద్బలస్యా౭-వవో రాగ్ధం "కాళ్వ పాజాయ తే హారిక 
యి డ్రె 

వారిర్వామనరూ పోఒ_ భూచ్చత్రీ దండీ చ వేదవిత్. 

' వటవీ జేన సద్భశళో 8 కేవలం సూ త్రదండభ్బాత్ 

వర్తవూనే మనోయమ్లే బలేరై ఏరోచనేః పురా. 

తద్యజ్ఞ శాలాం సంప్రాప్య వటుకూోపో మువఃహారిక 

త్వం చేపి (తివదీం మహ్నాం గామిణ్న్యూచే స్షమాయ మా. 



ధృకీర్ణా౭ధి కా రః, 

బలిళ్చ (త్రిపదం తమపై ఇ పొదాత్తోయసమన్వితమ్ 
హస్తే జలే వత త్యాశు భ్నాదం రూవమవావ్య చ, 

బేవ విక్రమం రూపం సకం లోకం తడా2గహీత్ 
(తిన్మికమప్రతిఫ్రాయాం వి శేమనస్సం[] నవ్వు వే, 

కీ 

వనస్నన్తకవిమానే వా భసకే వా సి భవే 
న్. మే _ 

దీగ్దళోలే మహాకూశే స్థాకనం సర్యసిషిదమ్. యం నె ఇ యు 

దశతాలేన మానేన చేవబేవం వ్రకల్పయేత్ 

సవ్యం పాదం స్థితం కుర్యా సవే.ణం 'చోద్ధికం భవేత్. 

చతుర్భుజం (పకుర్వీత సంయుతం వా 2-స్ట్రభిర్భు జై ః 

దశ్నే శార్థ్భమాలంబ్య భూమ్యాం చైవ (పసార్య చ. 

శరం చ దయహీణే వా స్తే ఖడం వెన తథా భవేత్ 

గదా వామకశే |పోకా తథా ఖేటకమేన చ. 

చ్మకళంఖే తభ్రా కుర్మాదూర్థ ఏ'బా-హారాకిష చతు ణకి 

వవమేవ (ప్రకుర్వీత వసుహా స్తం (ప్రకల్పయకా, 

సస్య శ్యామనిభం కు ద్యాద్ధర వేగసమన్వితమ్ 

సర్వాళరణనసంయు కం కిరీటాదివిభూవితమ్, 

ఇండ్రం సస్యనిభం కుర్యాదాషముపాళ్ళే ఏ చ సుస్థితమ్ 

దథీణే ధర్మ రాదం చ వుష్పమాలాధరం పునః, 

దవ్న్ణే భిత్తి వాళ్ళే షతు (బవ్చాణం వ్ వ్రకల్పయ్త్ 

హసాభ్యాం కుంభ యో శై వ పాద్యపతూళనం చ త్. 
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90 శ్రీవై ఖాననభ గవచ్భా స్తే, భారక్షవె 

తస్య పాదాంబుజే చెవ జూతాం గంగాం చ సున్షరీమ్ 

(పాందలీకృత్య హస్తాభ్యాం నాభేయార్డ రం శరీర గా. 

పార్శ ్వయోరుభ యోళ్చాఒపి చందాదిత చ పూర్వవత్ 

జాంబవ_న్గం తేథా భేరీం తాడయ స్తం నరాకృతిమ్, 

ఇంద్రం శ్యామనిభం కురా్యాద్యమవమంజననన్ని భమ్ 

ఆదిత్యం చా౭న్నీవకం చ చక్ష్రం శ్వేతం తథా చేత్. 

వీతవర్గం బలిం కుర్యాాస్నీ లాభం జాంబవ స్తకమ్ 

(బవ్మాణం వీ“ వర్షం చ శ్వ్యామనర్గాం వు జాహ్న వీమ్. 

వవం వర్లక్రమేణైవ చితాభాసం చ కారయేత్ 

పూజకా తు ప్రకుర్వీత తథా శుకబ్బవాస్పతీ. 

శేంఖుం దడీ.ణతః కుర్వాచ్చ(క్రం వామే సమర్పయేీత్ 

అమ రం వా సమా ర్హం వా కల్పయితా్వ యథా(కనుమ్, 

శుకం శుక్ల నిభం కు ర్యాత్సీ కవన్హం బృహాస్పతిమ్ 

మహీం దశీణతః పొళ్ళే ఏ స్థితా మేవం (పకల్పయేత్., 

ఉదజ్ము ఖీం చ కుర్వీత పద్మహాసాం చ దశ్స్ే 

వామే ప్రసారితాం చైవ సర్వరళ్నవిభూవీ,. తామ్. 

తస్యాః పూర్వే తథా కుర్వాత్స్ర)క్లోదం వో తరాముఖమ్ 

జటాముకుటసంయు కం సరాషభ రణభూావి.తిమ్. 

జ్హ్బూద యేఒ_౦జలి5ం యు క్రోం శు షత్రసిభాంబరమ్ 

ల న్ శ జట లీ ల అ తస్యచో_క్తరపాళ్ళే 5 హు టబ్రహ్మాస్న్యూత్రస్య దహీ ణే, 

అసుశేన్ల)ిం తథా౭నీనం వినతం పక్సిమాముఖమ్ 
షో 

(బవశ్శండజలినమా ము క్షం కిరిటాదివిభూనీ తమ్ * 
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ప్ కీ రాజ ధికారః 
YJ nm ° 

ఏవం వై రోచనిం కుర్యాత్పుష్పాంబరధరంపరమ్ 
నముచిం చ సమానీనం పాొదవీశా౭_చలంబినక్. 

వామపాశ్ళే ప సమానీ*ం వూర్వభి_త్తిసమ్మాశయమ్ 
కల్పయి కా‘ యథామార్షం శుక్రం చవ సమాగతమ్. 

వాముపాదం నమానీనం దఢీ ఇం కుంచితం లేఖా 
అభయం దవ్నీణం హస్తం వాము కట్యువలంవితిమ్, 

సరాషభ రణసంయు క్రోం పశ్స్చినాముఖమేవ చ 

తస్య 'వో_త్తరపార్న్వే తు వశీ రాజం (పకల్పయేత్. 

దత్నీణాముఖసంయు క్రోం శే ముప్పి.వ్రహారిణమ్ 

ఏవం గర్భగ్భపే+* (ప్రో క్రం విధినా కారయేద్చ్భుధః. 

మండే నిమ్నితస్థానే అననం చో తరాముఖమ్ 
హృద యేఒంజలిసంయు క్రం స్థీత మేవం (ప్రకల్పయేత్ . 

ఫతై ను పంచభిర్యు కం సరాషభ రణభూవమీతమ్ 
ఉత్తరే భి త్తిపాళ్ళే (4 తు వొసుకిం చ ప్రకల్పయేత్ , 

అన నవ త్రథా కు రాష్ట్రద్ధర్ష వేగసమన్వితిమ్ 

ఏవమేవ విధానేన కల్చబుత్వా యథాక్రమమ్. 

శార్టమవర్హాం తథా బేపీం (ప్రహాదం వీతమేవ చ 

కనకాభం బలించైవ నముచిం చ తావ చ, 

శుకం తు స్రార్వవత్కు. ర్యాత్సంచవస్త ౦ ఖగాధిపమ్ 

అన_న్లం పీతవర్ల ౦ చ వాసుకిం శ్యామమేవ చ, 

ఏవం ఇాన్నక మేణ వ కూటయు కేన కారయీన్ 
ర QQ. ma 

అథ వా భి తిపొళ్ళేష తు చితాఒభాసేఒధమాఒధమమ్, 
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చ ఖగ “ల్సి ధా (తివిక్రనుం (వవమ్య్య్టమి యథా కుర్యాజ్ఞగ త్రయ 

వకం జానుసమం కింరాష్టిద్ది సృతీయం నాభితస్పవుమ్. 

తృతీయం తు లలాటా నం (తివిధం సార్టీ ర్ర్త్రిని క్రమము 

మహీం చేవీం తథా చెవ వ్రహాదం తు బలిం తేభా. 

నముచిం చ తథా కుక్రం గరుకం చ తథా చరేత్ 

అనన్నం వాసుకిం మై వ మష్టాఒంగస్థాపనం చేత్, 

విష్ణుం (తిికముం చేతి (తిలో శేశమత: వరమ్ 

వి శ్వేశ్వరం (త్రిమరార్తిం చ సరాషభారి మితీరయ్త్ . 

*వీతేవరం గురుం చెవ తే హ్యం చెవ బృహస్పతిమ్” 
ర్ం యమా మాం యా 

“సముచిం కనకాభం చ వీతవాససమిత్యపి. 

వ్య్యామలాంగమితి పో కృంి మూ కిముంత్రం యఖథ్మాకవముమ్ 

వారిణీం చ తథా పొన్టిం మొణీంచైవ తథా మహీమ్ి 

ప్రహ్లోదం వీర్వవి త్తం చ పిమ్లు భ క్షం మహాబలమ్ి 

అసు నేంయద్రం బలిం చేతి వదాన్యం పికి మేవ చ. 

శక్రస్య పూరిప్టమేనో క్షం గరుడస్య వీధానతః 

6“కాళ్టపం గరుడం చైవ వైనతేయం ఖగాధివమ్. 

“సహా(స్రశీర్షం శేషం చ నాగరాజమికీర్య చ 

అన_న్హంి చ సమువ్చార్వ ఇచస్యావాహనం చశేత్. 

'శబాసుకిం నాగరాజం చ కాదకేయం మనోరమమ్ 
ద 
ఎవం మూర్శిక్రమశె వ మష్టా౭_ంగస్థావనే చరేత్, 

(పకిష్టో క్షక మేళై వ సరం పూర్వవదాచ శేత్ 
(క్రివిక్రమ(ప్రతిఫ్టాయామన్వాహా క్యే వి శేపత:ః, 
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వ క్త రా = ధి కా రః, 

తథా హొం పశంసె నన మూూర్హా్టావాహనమూాచ లేత 

జుప్టాకారం చ కృతై ఏవ పూర్వవత్పర్వమా చ శేత్, 

“రకా వా (త్రిమూా ర్తి”ర క్యేవం శోతమస్థా౭ ధికం యజేత్, 

కర్షణానిప్రతిఫా న్హం వూర్వవతృ్చవ్యుగా చేత్ . 

ఇతి (శీవైఖాననే భగ వఇ్బా స్తే భృగు పోకాయాం సంహితాయాం 

(దకీర్ణ ఇధి కారే చతుర్దశో ఇఒ ధ్యాయః. 

అథ పంచదళో 2. ధ్యాయయః, 

అభాళు.లి0.0వా 

=| దపవొ౭వతాఠళ కల్పః (రామః భాక్షవః a 

అతః పరశు రామస్య న్ధ్థావనం వకు కే ధునా 

బవాభిర్బలవద్శి స్తు రాజభిగ్ధ రణీ వాతా, 

తదగ్గిధాయ కృతోద్యోనగో జమదన్నిసుతో హరిః 

భూత్వా౭ఒవతీక్షో లో కేస్మి౯ భారనిక్హ్యరణాయ వై. 

వరశుం చ గృహీతోప్టరాష రం నృపా౯ా సర్వా౯ వ్రగృవ్యా చ 
జభఘాన కిలభూ మో2ఒపి రామా భీమపర్నాకమః. 

స్థాపయేచ్చతునా ఇయ రానుం వగశుధారిణమ్ 

క్రీప్రతిప్టి త శే చైవ అ.గనాకార వవ చ 

మధ్యమం దళ ఆ- లేన రామం డిషభుజమాచ రేత్ 

పరశుం దవీ.ణే హ స్తే ధృత్వా చైవ విచతణమ్, 

వామముద్దేళహ స్తం చ జటాముకుటకోభితమ్ 
(ర క్షవర్ణయుతం చైవ స్వతాంబరధరం తథా, 
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శీదైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్షవ 

సర్వాభరణసంయు కం స్థానకం తత్ర కారయేత్ 

తదూ+వం కౌతుకం కుర్యాదథ వా తం చతుర్భుజమ్. 

అన్వావా న్వే ప్రణానాగ్నా హ్య్యత్రళ. ననమూాచ రేక్ 

(రామం బుషిసుళం విష్ణుం పరళుపాణొమితీర మే. త్ . 

ఇ క్యేవముక్తా ఏ చావాహ్యా నిరుప్యాజ్యాహాుతీర్య జేత్ 

4పిష్ణుర్వరిష్ట ఇత్యుక్తా వ్ర ళతమష్టాఒఒధికం యజేత్ , 

ఉత్సవస్న పనాదీని విస్తువత్సర్వమాచ శేత్ 

=| దా శే రథభిః 1౯ 

రావణో బహుభిః కూర రాతుమై శ్చ మవాోబలై ః, 

(తీ౯ లోకా౯ వీడయానూస వరదానేన గర్వితః 
చేవాస్సంవీడికాస్స్పక్వే మునయక్చాఒఖిలా స్తథా. 

లే నదె ర్మునిభిన్పర్రై శ స్పం స్తుతో హరిరవ్యయః 

తద్వథాయ కృతోద్యోోగో మానుషం రూ వమాస్థితః 

అవతీర్లస్సుతో భూత్వా రాజ్ఞో దశరశస్య చి 
రామన్తూ రాతసా౯ పూతా సర్వా౯ లో కానపాలయత్ 

పుష్ట్యర్థీ విః విజయాక్థి చ ఫీరార్టీ చ వి శేవతః 

కరాటాగా లే౬- గనాకోకే ఇ వళా కరం చశుమ్భుటమ్. 

న్వస్తి సిశేం వా విమానస్తు కృత్వా చె చెవ పిచమీణః 

.ఎశేశామువం తు (పతిప్థావ్య యథావత్సంవపపూజ య్త్ . 

అభాతస్సంప్రవమ్యూమి రాములత; ఆొలతణమ్ 

నీతాయా వాయుపుత్రస్య భరతస్యా=.నుజస్య్థ భ్, 
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చుకీర్లాఒధి కా రః, 

మానోన్న్మానపమాణాని వశే సంత్నేవతః (క్రమాత్ 
ఉత్తమం దశతాలేన మధ్య మేన యథా క్రమమ్. 

ఈ త్తమవుం రాఘ వేంద్రస్వ మధ్యమం ల్ ఆనవ్ర చ 

అనేన వ తు మాచేన సీతాయాస్తూచ్భ యో ఛొనేత్, 

నవతాలేన మానేన వాయుపుతం |ప్రకల్పయేత్ 

అధనుం దశ తా తేన భరతెస్యా౭..నుజసర్టి చ, 

ఏవం యుక్తి యుతేనై వ (క్రియతే శా పని త్తమెః 

గర్భ ద్వార నిమానాభ్యాం బేర మానమిహోచ్య తే, 

ఉక్పనవ్రక్ మా యాను నకేషేపూమాల మేము వై 

తచేవభేదం వరా ర్రీనాం తత్పివవాణేన ఊూజయేీత్ , 

ఇప్వుతే గర్భమాన ను వువమానం? విభజ్య చ 

ఉత్తమం పంచాగం తు చతంర్భాగం తు ముధ్య మమ్ 

(తిభాగమభమం (పో కం యభథావచ్చాస్త్మవ్ త్తమాః 

గర్భమొనం (ప్రనత్య్యు_న్ని ఊా్వారమానం తు వయ్య తే.. 

స ప్లభాోో చతుర్భాగము త్తమం తు విధీయతే 

(త్య్వ-ళం తు మధ్యమం (పో కృమ్ధూంశమధమం భవేత్. 

దాగిరమానమి*ం పోగ] క్షం క్రియాయాన్తు విశేవతః 

రామస్యా౭.శ లలాటా నం నాసా న్లం లకు శ్రణో చృ)యమ్, 

ఆసా నమథ వా కు ర్యాదా్రయువుత స్య లశుణమన్ 

భరతస్యాఒనముజస్యాఒఒపీ తథా గలనమం భవేత్. 

ఉస్టీషా త్నాడపర్య న్తం చతుర్వంశ చృతాంగులమ్ 

వష్టిదినోలకం విద్యా చేకణ్యంక(త్రిభాగికమ్ | 
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వ స్తే 9 ర్స్ 

తాలాని దళభాగై కము త్రమం దశతాలకమ్ 

చతుర్భా గ౧ాఒప్ర భాగం స్యాచ్చకతున్నాలం తావ చ ౨౮ 

దళ తాలస్య (తం శేన ఉ_ృమం మధ్యమా ధమన్ 

మధ్యమాదధమం రానం ముఖే వాగ్దాంగులతు యమ్ _౨కా 

ఉవ్షీషమంగులం నేత్రం విర్వస్ప ప్రనంసుమిన్యునే 

లలాశు హనువరష్ట న్స నం క మాదళాగ్థాంగులం భవేత్ వెం 

గలం చతుర్యవాః పోొశ్తా (గీవా సాస్టృతియంగులా 

. హీక్కా హృదయానాభన్ణై స్తం మేఢ్రమరాలం ముఖ్యతయమ్ 9౧ 

ముఖాయావుం చతుర్మాతం లింగం పంచాంగులాయతమ్ 

నాభిరర్థాంగుల శయం నిమ్నూస్ధవరితాల కా 3 

(కోణీ భా గార్జ మేవం స్వ్వాక్కటిః వంచాంసపలం భవేత్ 

మేఢవరాలాదిజూన్వ నం న ప్తవింశతి కా౭ఒ౦గులమ్, 33 

జా నుభాగమితి పో కం జంఘోరూా సునమాయతెె 

చరణం చతుగంగుల్యం మనో న్టేశవఏ ధానత; 1] 

(బవ్మూంగులముఖా యామం త)యోదళాొ౭.౧గుల మేవ చ 

కనిష్థాూ౭_ంగులమాయామమే కాదళా2._౦గులం భవేత్ 3x 

అక్షూముస్ట్రిషపర్య _స్త సం భా గాన్టాంగులము చ ఎ యమ్ 

హి క్యాసూతా)_న్త నమేవం సాస్టీక్సంభమూాల. రయం భవేత్, వడ 

శస్క-న్టం భుదసమో కేఛం భు కోర్ల ఉం గోలకం ఛా వేత్ 

భు జదిషముఖసూయాము కూర్చరం చ కలాయతమ్. ef 

పికోష్టం వింగోదం'ఉల్యం హాసాయామమితి స్మ సేమ్ 

నాస్వాావి నాభి వామేభ్యో రశూ స్థం సూతదశ్సీణమ్. వూ 



శీ వె ఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్గవి 

భరతం క్వామవర్ణన్తు శతుఘ్నున్తు సువక్ష్మకమ్ 

లత, గణనాథ వామే తు స్థితౌ చాణధనుర్ణ తా, 

హానూమ_న్ల నం సింగలాభోం వా ర్తావిజ్ఞావనే పరమ్ 

పవం సొయుధవన్లన్తు వత్యు తే౭_త్ర నిరాయుధమ్. 

(పసారి దీ ణరి పొదమితరచై_ ఇన కుం చితమ్ 

దఖ్నీణే నాఒభయం హా_స్తం వామం కటికముచ్వతే. 

స్థాపనాడి క్రియాస్స రాగి పూర్వవ త్మా_రయీ త్తతః 

దశీణాగ్నా ప్రథానే తు పశాతిశంసనమాచ శేత్, 

“రామం చాళరథిం విష్ణు కాకుత్ స్థ మితి చావా మేత్ 

నీ తామాయోానిజాం లక్షీ శం వై. జ్ మితి చావాలే: త్" a 

“రామానుజం చ సామి[తిం లక్ముణం లవీ, శ్రివర్ట నమ్ 

భరతం రామఫిియం చేతి * కె కేయీసుతమేవ చ, 

సద త్తిమితి చావావ్యా భరతస్య విశేవతః 
శత్ఫుమ్నుం సుమనస్మం చ లక్ష గ్రెణా౭నుజమేవ చ, 

దశరథోద్భవిమి క్యేవ శొతు)న్నుం చ సమాహ్వోయీశ్ 
*కపీరాదం వాకూము న్నం శ రాశిం మవామకిమ్, 

_ జుష్టా కా రాదిసర్వం చ నూరవ త్కార యేద్చుధః 

“రాయామోా' శేతి మంటే శతమప్టాఒధికం యజేత్ 
గశ్రియే జూతొళ్ళా నీతాయా కారాల మ్స మంత ఉదీరితః 
(తన్మా యళ మం తే భరతస్య చ పూయ లే, 

Yo 

XN 

క్తి 

33 

Xy 

XA 

NE 

Xe 

A 

YF 



దుకీన్తాఒధికారః, 

ఆదిసూతిమిదం పో కృమవ్యత్వ్నూత్రం చ కారయేత్ 

ఈపత్కు_ంచితమూ్రన్తు మా తార్ధం నసమకంచిత మ్, 

ద్వికలాకుంచికం శ్లేయం (తివిధం కుంచికం భవేత్ 

పాష్ట్రోక్యార్న నరనంయు_క్తం వంచాగులసమన్వితమ్, 

పాదాంగుహైన్తరం చైవ [త్రయోదళా౬.౦గులమిోరితమ్ 

ఉప్పీపషాత్సార్శ ఏకన్తాన్తం వామహాస్తోచ్చ్ర్యయం భవేత్. 

న్మీవం కంళయవానాన్లు ద్విముఖం వి_న్హ్తరం భవేత్ 

దహీణే లంబహా స్తన్తు జారుమూొలౌ సమం భవేత్. 

స్మ్వం వంచా2౦గసలం వై వ తియోదశా2.౦గలవిారి తమ్ 

హా స్తం తు ద ఫ్రంగుల చేతి కటిబాహూ షడంగులము. 

త్ర యుజూ కుంచితం స్థిత్వా (తిభంగా(గ్ర విరాజితమ్ 

దవీశే కటిడేకే తు వామమమాన్వితం భవేత్. 

దకీణం ముఖమా|శ్రిత్ట (త్రిభం గాంగ మభోచ్య తే 

శు)ంగారగుణసంయు క్షం కిరీటం వా విశేషతః, 

వజ్రం వుల్లింగచాయు క్షం ముకరకురడలసంయుతమ్ 
కిరీటముకుళలూ శ్రేయా హార కేయూరసంయుత మ్, 

నీ వ్ హం శేకవ్పష్టా నే [త యోదళాఒంగులమూయతమ్ 

గ్రీవాయాం మధ్యమం భాగం కకుద్భా గాత్కలి వన్న తిః. 

జానకీం సముభంోన వామహవా_స్తేన ఫవుష్పధృత్ 

దశత్నీణం సందవ్రసానై సన రుక్కవర్షాస్తు కారయేత్ , 

శాస్ట్రమవ్యస్తృధర్లాం చైవ దివ్యున్రీమండనోపమూామ్ 

లమ్మ ణం సవుభంగేన త ప్తకాంచననన్ని భమ్, 
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ఆఈ,కీన్లాఒ ధి కా ఈ, 

*శన్నో నిధత్తా'ముచ్చార్య లత. గణస్య వాునేత్సుధీః 

భామానన్నగి ఇత్యుక్త్వా కతున్నున్య సమాచశేశ్, 
మరుతః పరమా” క్షే తి మారుళ స్యేవ మారు తేః 
సర్వత జుహుయాన్మంతి శతమష్టాధికం బుధః, 

అర్చనం చోత్సవం పవ న్నపనం చ వాచేరివ 

=| పొ ఫ్రీ 5 

దై త్యానాం తు వధానర్ధాయ యదు జశేష్టుం మవాబలమ్, 

బలభదం విదుస్నోజ_పి వసుజేవస్య సంబభా 

భూభారమో చనార్గాయ వివ్ణున్సబలభద్భకః, 

హత్యా నరకకంసాదీ౯ా నరా్వక లో కానపాలయత్ 

వనం స్థానయితుం రామమిచ్ళే త్కారయితుం చ యః, 

సోమఛందవిమూనే వా వా స్తిప్పక్యేఒథ వా ఒబుధః 
తృతీయం రామమాస్థొవ్య ద్విభుజం 'శ్వేతవర్శ కమ్. 

దశ తాలేన మూనేన కృ త్వా రూపం సమాహిత;ః 

దహీ ణేతరవాస్తాభ్యాం ముసలం ఖద్దమేవ చ. 

శోోశీనూతిసమేనై వ ముష్రీం సముసలం దృఢమ్ 

చావాునూ[త్రసముం కు రాస్టద్ధలం వామే తజ్రైవ చ, 

| తస్య దవ్నీణపాళ్ళే్వే తు లక్షీ శ్రివదోోహిణేం చకేత్ 

పవం తోసాయభం క ర్యాద్వ తే్యే౭.హాం తు నిరాయుధమ్. 

చశావముపోదం సమాకుంచ్య దథీణం సంప్రసారస్టి చు 

అభయం దహీణం హ_్టం వామమూరా చ విన్యనేశ్ 
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100 శ్రీ వై ఖానసభగవచ్చాష్తో, భార్ల వి 

అగ్నా వావావనీయే తు హశాతం తతి (వశంనయేత్ 

“రామం యదువరం విమ్షం పాలాయుధిమితి క్రమాత్ - ౭ 

(ద్రింది రాం శీవతీం చైవ లశ్నీ శ్రి రామ్మపియాిమితి 

వవమావావానం కృత్వా జుప్రా కారాది పూర్వవత్ . ar 

(మ్మో మేకా'మితి మంతేణ శతవముష్టైధికం యజేత్ 

అర్చనం చోత్సవం చైవ స్నవనం చ హరేరివ ౭ 

ఇతి (క్రీ వైఖాననే భగవచ్చాన్తే) భృగు పోక్షాయాం సంహి తాయాం 

(పకీర్ణా౭ధి కాలే వంచదళో ఒధ్యాయః. 

rb 

అథ పోడ కో౭ ధ్యాయః 
' —-ూా 

=|, దగొ౭.వణార కల్పః (కృవమ్షః) te 

అభథెేతసృంప్రవమ్య్యూమి కృష్ణస్య స్టావనం బుధాః 

కృష్ణస్యాలయముద్దెష్టం కంభా కారవిమానక, గః 

కూశే వా గోవుశే వాఒపి వపర్వతాకృతిశేఒ.పి వా 

కృష్ణస్య బాలహాపస్య వయసా 'తాలమానక మ్, లీ 

వకవర్ష ౦ సమారభ్య యావత్సంచాబ్దమాద రాత్ 
కాలత్రయ,క్రమేణై వ యథా కరాగం పికల్ప్బయేత్ లు 9 

జ 
జీదవర్షం సమారభ్యపట్తాలతయమేవ వా 

స్తవర్షం సమారభ్య స_ప్పతొల్మత్రయం తథా, ర 

దళవర్షం సమా+ర భ్ధాస్ట అహ్హ తాల్మతయం తఇా 
(తే యాదశొసమారభ్య నవతాలతియం తథా. J 



షపృకిరాజధికారః 

వవం వయఃక్రమేణై వ తాలనూనం తథోచ్య తే. 
రానా 

== 

తివ్ష న్హ మేక వీఠస్థం రుకిణ్యా సక్య భామయా. 

కృవ్షం చ బాలవపుషం శారినములం వీత వాసనమ్ 

రుక్మిణీం కనకాభాం తాం సత్యభామాం చ క్యామలామ్, 

వాసుదేవం గుడాశకేశం సరాగభ రణభూాషితమ్ 

క్రీణాయస్ట్రీిధరం చేవం (తిభంగ ధ్యాననంయుతమ్, 

సీ స్తికం ద&ీణం పాదం వావముసాదం తు కుంచితమ్ 

తిష్ట. నమంగులిస్థానే చా౭.ంగుష్టస్థితిమూచ రేత్. . 

కించిత్కుంచితజాన్వ _న్హవామపాదస్థితిర్భ వేత్ 

వ్యక్తం మైన తథా గాత్రం కటిభాగం తశ్రైన చ, 

త్రిషు మా్లేమ భంగిత్వా త్ర, భంగిత్వం విధీయతే 

వ్యక్తం దథీణతో భాగే మధ్యభాగం తు వామతః, 

కటిర్చతీణతో ఛాగే భహంగతియముడావాతమ్ 

దహీణం కటికం హ_స్టం కం డాయప్టి సమన్వితమ్, 

దథీణశీ యక్టీవా స్థన్తు నాభిసూతాదధోన్నతమ్ 
_ భూత వేదగ్సణాంగుల్యాా విధినా సహితాలతః ? 

వామర చేన్యోరుజాస కం చొమహా_స్తమధోముఖమ్ 

హి క్కానూ(తాదధో వామం కోర్చరం సార్టీద్దళాంగులమ్, 

వృట్బప్తాష్టా&.ంగులాధథిక్యోన్నతం వా కారయెత్క_9మాత్ 

వామవా స్పతలాగన్లు నాభిమాత్రన్తు యోజయేత్ . 
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వేణుం చ తరవేగం తు వాస్తాభఖ్యాం వీకయేత్మ మాత్ 
ఊక వ్రకాయసమం వేణుం క్రీడాయస్ట్రీం తు తత్సమమ్. 

తి)ఇతం శాషమలాంగం చ దొిపభుజం రక వాసనసమ్ 

చతుర్భుజం వా కుర్వీత శంఖ చ్మకధరం వరమ్, 

సుస్టితం వామపాబేన దకిణెనై వ బన్టయేత్ 
సర్వాభరణసంయు | కొం సుస్షరం సౌమ్యులోచనమ్, 

'జీవీభ్యాం సహితర కుర్యా (దహితం వా౭ [త్ర శేచన 

చేవస్య వామే గరుడం పాగింజలీకృత్య నుస్థితమ్. 

పతీద్టయయుతం కుర్యా తాలవత్రస్య ముూాలవత్ 

Pr FP 

నవనీతనటం కుర్యా _త్తభా కాళీయమర్ద నమ్, . 

పార్ధసారథిరూపం తు జేవ్యోళ్చ రహితం (క్రమాత్ 
ఉమను కునే 

వీఠం చ (ప్రతిమో ల్చేధం పరిచభాగం (తీభాగికం, 

నవాంకాత్సప్తఫాగం చ తిభాగద్వయముచ్వతే 
లౌకికప్రతిమోల్సేధం మానా౭_౦గులమితి క్రబూత్ ఏ 

ప్రథమం తు నపోంగుల్యం ద్విద్వ్యంగులవీవర్థ నమ్ 

వసంఖ్యమితి పక్క కం మూానమేవం విధీయతే, 

గపికేన తు కం సాస్ట్రదు _త్తృమాధమమధ్యమమ్ 
నూకంవి ఇమూన్మానం లరబమానోవమా నకష్, 

పంచ ోలమితి ప్రోక్త కర లంబతూనర విదియ "తే 

సత్తి సకం రాజనం వై న కౌదుస సం తు పివర్టయేత్ొ, ' 
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చ కీన్లా ఒధి కారణ 

దశ్నీణం మానముద్ధ ఫో నాభిసూత్రవ్రమాణకమ్ 

కటి ఊచరానిసముం వా2ఒ.థ దశ్నీణం పాదమేన హి. 

దండహా_స్తన్తు మానేన మూర్ధ్ని శీళఛా2వ మేవ వా 

అభయం దవ్నీణం హస్తం (భూమాతం కూర్చరాదయః, 

దతీణేన ముఖం వై వ కించిత్సువాసితాననమ్ 
"కేశకంబలమిత్వు _కృం సూత్రం వామాశయం భ వేత, 

ఉక్షీషస్థవదే మధ్యే నాసాగో వుటవామశే' 
నాభిమధ్యగ త వాసి మువ్క_మాలోరుదతీ జే. 

పాటే దశీణపాణ్య నే ఆగాన్న కుట వామే. 
లంబ యేన్మ ధ్య సూతం చేదన్యత్చూత్రం న కారయేత్. 

ఉన్నీషమంగులార్థ ౦ చ ముఖమష్టా౭.౦గులం ఛవేత్ 
గలమసన్ధాఒ౦గులం తన్వ ((౧వాన్తం ద్వ న్రఎగులం భవేత్. 

హిక్కా._న్తం హృదయా న్తం చ నాభి న్తం మేథ మూ కమ్ 

అష్రాదళా2.౦గులం చె వ మూర్ల (కాయం విధీయతే. 
ఉం ర Go 

(త్రయోదళా౬౦గులం చైవ మూారుదీర్ణ ౦ విధీయతే 

జానుస్సా క్టద్ద గ వ్టింగులం మైవ జంఘా -వోరుశ్చ తత్పమా, 

చరణం ద్య ఫ్ర్ంగులం వైవ మూానమేవ న సంశయః వ 
హి క్కాసూతాంతతో బొవాుర్ద శాంగులమితి స్మ ఫలమ్, 

ప్రకోవషోస్టాంగులాయామం సప్తాంగులతలాయతమ్ 
ముఖం ముఖవిశాలం స్యాత్మ-ర్ష్మ వీసారముంగులమ్, 

(గీవావిస్తార మేవం స్యాచ్చతురంగులచతుర్యవమ్ 

అభాయం బాధభుమానం చ చతుర్వింళతిరంగలమ్. 
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లీ 

కక్షయార నరం చైవ చతుక్రకొఒంగలవి_న్గరమ్ 

ఊరూ శా౭_౦గులం నైవ (శోణిశే కాదళాొ౬ంగులమ్. 

కటివిస్తారమేనం ' స్వా త్రగియోదళా2ంగులమివ్య లే 

ఊవమూలసువిస్థ్తారముషా౭_౧గులమితి (క్రమాత్ 

పడంగులం జానుతారం జంఘాతారం చనప్తకమ్ 

వై స్సు సర చేత్. త్యంగులారం చ విజ్లేయం నాళికావిస్తరం భ 

పాదవిస్తార మేవో క్షం సరస్టలతుణసంయుతమ్ 
షు నా నానా 

క లావకుసువముశ్వామం శంఖచకగదామ్చుజమ్ం 

అనేకరళ్నేం స-ఛన్నం కౌన్తుభోద్భాసి వశ్షసమ్ 

తారవో రావళీరమ్యం గరుడోవరి సంస్థితమ. 

బేవీభ్యాం సహితం కుర్వ్యాత్కృవ్లం బృన్హావనే రతమ్ 

ఆలోల కుంతలోద్భాని ముఖచస్ష్ర వి రాజితమ్, 

అతిరక్తాధరోవ్టుం చ ర క్తపాణిద్వయా2-ంచితమ్ 
వామపాదం సమాకంచ్య చోత్తానీకృత్య దహీణమ్. 

దశ్నీణం. చాభయం హొ స్తం నవనీతకయుతం తథా 

వామం వ్రసార్య చోతానం సర్వాభరణ భూవి.శిమ్. ౧ 
చలి... 2 

సాంబరం తు ప్రకర్వీత విగతా౭_౦బరమేవ వా 

వీవం తు విధినా కుర్యాన్నవనీతనటం బుధః, 

వీవమేవ ప్రకుర్వీత కాల్గీయా=_ హి ఫణోపరి 

_ నృత్య న్తం పరమాత్మానముత్తానాకుంచితాంఫ్రికమ్. ' 
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వశీ శరా ౬ ధి కొ రః. 

దఖీణే తు కరే కర్యాన్నవనీతస్య ఖండకమ్ 
అహిపుచ్చం కకే వా౭వీ కుర్యా త్కాలీయము నమ్, 

నీలోత్పలదలళ్యామం వీతాంబరనుకోభితమ్ 
చతుర్భుజం శంఖచ[క్రమరార్థ వ్రపాణిద్వయే ధృతమ్. 

అధః పాణిద్వ మే వేణుం వానయ_న్తం ముడాన్వితమ్ 

. నర్వ్యాలంకారరంయు కం గరుజోవరి సంస్థితమ్, 

చేవీభ్యాం సహీతీం బేవం మునిభిః పరివేష్టితమ్ 

కృష్ణ మేవం (ప్రకుర్వీత సనానార్తీ విశేషతః, ం దె వాన్ రు 

కలాపకోసును ఛ్యామంపూర్ణ చన్హ్రనిభాననక్ 

బర్జి బగ రకృతో త్త తంనం స రా్వ్రలం కారనంయుతమ్, 

యువతీ వేషలావణ్యాం (నీవ త్వా2ఒ_ంకి? తవ కసమ్ 

న్నే రా౭.రుణా౭_ధరన్య స్ప స్తవేణుం తె తై) లోక్యమోావానమ్.. 

అతవమూాలాం చ విద్యాం ఛ కుర్యాదూర్ణ పకరదషయే 
వేణుం కరద్వయే నర్యాచ్చకుర్భుజయ రేం వ హారిమ్. 

తవనీయలసత్మా నా ధాజత్క_దులవా స్త సయా 

నిరీక్ష్య మాం చరణం వాకసార్శ 8 [స్టయా శ్రియా. 

హేమసింవానణే భవే్యే రాజ్జీ!భిన్తు నిసే.వితమ్ 
చ నిమంకలసం కాళ శ్వేతధతేణ శోభితమ్.. 

నారజాదై త్రఇివిగతై జ్ఞ ద్లాకానార్థిభిరుపానితవ్ 

ఇందాంప దేవతాబృంచై ॥ 3 వణతేం' వరమేళగరమ్, 
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ఏవం కృష్ణం వకుర్వీత జగనో్యోహనవ్మిగహమ్ 

గోవీభి రావృతం నోభిః పరమానన్షవిగహమ్. 

వ్వత్యస్య దథ్నీణం పొదం వామే న్వనస్య చ సుస్టితమ్ 

శ చతుర్భుజం శంఖచ క్రధర మూార్భ పకరద్వ యే, 

ధృత్వా వేదదుయం వేణుమన్యహా _స్తద్వయేన చ 

. అంగులీభిర్ముదా వేణుసువి రాణి చ పూరయకా, 

దివ్య గాంఫర్వగీతా రం (తీిభంగేన చ సంస్థితమ్ 

. ఏవం కృష్ణం |ప్రకురీత వేణునాదనటం బుధః, 

సర్పభూషణసం యు కం (బహ్ముసూ(తసమన్వితమ్ 

. రకాంబరధరం చె వ ఛారిమలం కమలేశుణఇమ్. 

రుక్షిణేసత్య భామా భ్యాం పార్శ గయోరుపకోభితమ్ 

| రుక్మి ణేం రుక్కవ చ్లైభఖాం సత్యాం శా మని భాం తఇా, 

వసుజేవం చేవకీం చ పురతో దషీణే తథా 

యశోదాం నందగోవం చ' జేవేనొం .వీత్యు సుస్థితమ్, 

(ప్రద్యుమ్నం చ తథా సాంబం' వామే కు ర్యాత్సలత.ణమ్ 

చామం సుమనసం జై వ కుర్వాదనారిం చ గోపి కాన. . 

కర్త్యాగా నను కృవ్ణస్వ సుమ చుం వామమాాక్రితమ్ 

" కక్ష చాపహూుుసవముం వావి కారయీద్యు క్రి తః క్రమాత్ అ 

నవతాలేన మానేన కుర్యాత్తా౯ సమలంకృతాక్ . 

దేవకీం నసుబేవం చ కృష్ణవర్షా ప్రకల్సయేత్. 
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వపుకీన్లాఒధీశారః. 

యకోచాం గ రవర్హాంచ కర్చురం నందమాచ కజేత్ 

ప్రద్యుమ్నం శ్యామవర్ణం చ సాంబం కాలాంజనవ్రభమ్, 
చామం ర క్షనిభాం చెవ గారం సువునసం తా 

సుమన్తుం శ్వేతవర్శం చ కల్పళీద్విధినా బుధః 

'వవం కృష్ణం ప్రకుర్వీత లీలామానువవిగ్రహమ్ి 
చతుర్మూ దిక్రమశే ఏషాం వాసాఒధికరణో కృవత్ , 

ధృత్యా వున్నమయిం యస్టిం దత్నీణేన తు పొణినాొ 

న్య స్యాన్యం చైవ భూమిస్థరాజదండస్య మూార్భని. 

రాజార్హాభరణై ర్యు క్రం రుక్న్మిణ్యా సహితం పవ్రభుమ్ 

వవం కృష్ణం (ప్రకర్వీత రాజగోపాలవిగనామ్. 

వీతోంబరధరం దేవం జ్ఞాగముద్రాలనత్క-రమ్ 

వేణుమన్య క రే ధృత్వా సుఖానీనం శుచిన్మితమ్. 

ఉ పాసక్ట మానం మునిభి న్టేపీభ్యాం రహితం హారిమ్ 

కృవ్ణ మేవం (పకుర్వీత జ్ఞానగోపాలవిగ్ర హమ్. 

అహా 
నా! స్ 

స్వర్ల (పభ ముదో రాంగమష్ట బావం జగత్స్రభుమ్ 

ఇతుచ్యాష్తా2.ంకుశా న్వేణుం శంఖారినువుసాయ కాక. 

వీథి నం రమయా న్నీష్టదివృమంగలవి[గ్రహామ్ 

సర్వాభ రణసంయు క్రం యోగినామమృత(ప్రదమ్. 

ఏవం సమ్మోహనం కుర్యాత్కవ్లం గోపాలవ్మిగహమ్ 
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108 శవ ఖానసభగవచా తః భార్షవె 

గవాం గోవకుమారాణాం గోవీనాం రకణాయ వె 

నగం గోవర్ల నం నాను దధార భ గవా౯ా హారిః. 

వామేనోద్ధృతవాస్తే స్తేన విభ నం నగము _త్రమమ్, 

కటిన్య సాన హాసం చ వద్మహ స్త సమభా=వి వా 

కంఖచకధరం జేవంకుర్యా చై ఎవ చతుర్భుజమ్. 

ఏవం . కృష్ణం (ప్రకుర్వీత గోవర్ణనభరం హరిమ్ం 
(| 

పురా మహతి సం(గామే పార్థం రశీతవా౯ వారిః 

పార్థం రథస్థితం కు ర్యాచ్భరతూణీరసంయుతమ్ 

సమావమొాణం చేవేశం స్యందనస్థం స్వపార్శ ఏగమ్. 

ఇ్యామవర్ణ ౦ మవాశకోహుుం కృష్ణ ముద్బద్దకంతళ మ్ 

బిభ) నం దవ్నీశే పాశం శంఖం బానుక రే తథా, 

అర్జునస్య ముఖం వీమ్య 'న్మయమానం మసహారథమ్ 

వవం కృష్ణం (ప్రకుర్వీత పార్థసారథివ్మిగ్రహమ్ 
కానా 

బామజానుసమాకుంచ్య దీర్ణ మన్యం ప్రసార్య చ 

తష వొఒవిఖ్య సన్న వన్య భూమ్యాం వోమకరం వురః, 

ఆకుంచి తాన్యపాదేన వాసనస్థితిశో వినా 

న్రైనోహొప్తే నేన సంధార్య నవనీతం నవం నవమ్, 

'ముహురాలోకయ స్తం తద్దర్శసీయం విశేషత: 

| షవం కృష్ణం ప్రకుర్వీత బాలగోపాలమ్నిగవామ్ 

॥ ఫ్ అకక. 
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కీ శా = ధి కా రః. 

పురా సంవ_ర్రసమయ్ీ నంహృ లేషు జగత్చు చ 

వటష్మశే వినిదాణో బభూవ భగనాకా పహారిః, 

వటవ(తే శయానం తు చౌలహాపం వరాత్సరమ్ 
అకృహన దహీణం పాదం వామవా స్తేన లీలయా 

పాదాంగుష్టం ముఖే న్య్ఫస్య ధాస్య న్తం హనితాననమ్ 

దథతీణిన తు వా న్తేన వహ న్తం దకీణోరుకమ్ 

(ప్రసౌరి తేతరపడం దివ్య్యా౭_లంకారకోభితమ్ 

వటపత్ఫ)ం (పకురీషత విశాలం బా౭.ధ రాగ్రకమ్ 

వటపవత్రశ యానం తు కృష్ణ మేవం (వ్రకల్పయేత్. 

శంఖ చకగదాపద్మ పాళాఒ౦కుశ లస క్క_ర మ్. 

కరాభ్యాం వేణునాూదాయ ధను న్లం సర్వమోహానమ్ 

సూరాష్ట్రయతశ ఆాభాసం వీతాంబరసుశోభితమ్, 

నానాలంకారశ్తుభగం సూర్యమండలసంస్థితమ్ 

వవం(ప్రకల్ల యేుత్కృవ్టం మవాన్తం సర మోాహానమ్, 

కృష్ణ రావమసంఖ్య్యాతంస్వేచ్బారాసం తు కారయేత్ 

కాలీయమక్షనాడా తు నాగకన్యాదికల్పనమ్. 

కల్చనం భోగ ఖేదన్య వై వమాదీ౯ ప్రకల్పయేత్ 
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యుక్తాన్ట బుద్ధ్యా చ భకాష్త చ యథా స్యాన్మనసః (ప్రియమ్ ,౯౮ 

ఏవం రూపం చ కృత్వా తు తద్రూవం కౌతుకం చకేశ్ . 
శవా కోటకు బింబం చతుస్భడస షన్వెతము, నా 



110. మీదె. ఖానసభ గవచా తః భార్ల వె 

అభయం వరదం వూర్వం ళంఖచకధరం వరమ్ 

. వవం చతుర్భుజం కృత్వా స్టావనారంభమాచరేత్ పొడు 

వూర క్తయాగళాలాయాం పంచాఒగ్నీ ౯" వరికల్ప స్థ చ 

పొండరీకే ప్రధానాఒగప్నై హొతశంసనమాచ శేత్ గా 

కృష్ణం నారాయణం వుణ్యం (త్రిదశా=.ధిపోమత్య వి. 
క్షణం సుందరీం దేవీం రమామితి చ రుక్మిణీమ్. దారా 

(సతష్టరూపాం నతీం చేవ సన్నతీం చ క్షమాిమిలి 

_ఇల్యేవముక్త్వా చాజ_వాహ్యా గరుడం వూర్వవ త్తథా సాగా 

లవోహనక మేణై వ నిరుప్యా౭.జ్యాహులతీర్యజేత్ 

సక్యస్సత్యస్థి ఇత్యు'క్తా్ట శతమష్టా ఒధికం యజేశ్ . ౧౦౦ 

'భీభూమో్యోరివ కుర్యాచ్చ రుక్మి శీసత్వ భామ యోాః 

పూర్వోశ్తేన విభానేన స్థావనాదీని కారయేత్, ౧౦ 

=. క ర్క్రీ = 

యుగా _న్షనమయే విమ్షుః కర్రీ నామ భవీవ్యతి 

ఫద్దఖేటళవా స్త స్తస్తు మేచ్భాదీకా స హనివ్యతి. ఢం 
orm అనా గాణ + 

కూంకు చొ గోవులే వావి పర్వతా౭_కృతిేఒవి వా 

_ కల్కిరూపరి ప్రతిస్థావ్య విమానే తుసమర్చయీత్. . దింకీ 

మధ్యమం దళ్ తాలేన భిన్నాఒ౦జనచయనవ్రభమ్ 

"అకశారననం ముఖం కురాష్టదన్యవై వ నరాకృతీ. ' దళ 

చతుర్భుజం చ హాసే స్వేషు క్రమాచై. . ఎ్వ్రసోజాయుధాస్యపి, 

చక్రం శంఖం చ ఖడ్గం చ దభానం ఖేటకం తథా. ౧౦౫ 



వ్ర కీ న్లా ౬.ధి కొ రః, 

అథ వా కల్పయేశ్రేవముశ్వారూ ఢం ది్రబావాుకమ్ 
శుద్ధన్సటి కసం కాశం ఖడ్గఫేటక ధారిణమ్. 

అతె తై 9వ కాతుకం కుర్యా స్వవ్షురూపం చతుర్భుజమ్ 

వూర్వోో కయాగళాలా మాం పంచాన్నీ ౯ పరికల్పన చ. 

పొండిరీకే వ్రధానాఒగ్నా పశ్ళాతళశంసనమాచ శేత్ 
(కర్కిణం కామహావం చ విష్ణుం సంవాక కారణమ్. 

వవమావావ్యా విధినా నిరుప్యాజ్యూవాులీర్య చేత్ 
(ధూర్నో వవాన్హాిమిత్యుక్వా శోతమష్టైా౭ ధికం యజేత్., 

ఉత్సవస్నవనాదీని విష్థో*ివ సమా చ శేత్ 
విస్ణోర్చ శావతా రాణా మేవం పో క్షం తు లతుణమ్. 

అనాదిర్భ గవా౯ కాలో నా౭ న్య చా౭._నో౭_పి దృళ్య తే 

(చకవక్సరివర్త స్తే సృష్టి స్థిత్య నసంయనూాః, 

అవ తా 'రాశ్చ కీర వనే భూయాంస;ః వరమాత్మనః 

ధర్మ సంరత్షణార్థాయ దుష్టసంశికుణాయ చ. 

సద్య ఆవిర్భ వే స్వి్ధుర్య(త్ర భకానుకంపయా 
. ఆవి ర్భావం తుతం వింద్యా తామ ర్భావనుథేతరత్ 

ఆవిర్భావా స్త మత్చ్యాద్యాః వరచ పంచేతరాన్స సై ఎ్రలోః 

గజేంద్ర మోమణాదీనప్యావిర్భావాళా (పచమతే. . 

అన్నరాటే తథా విష్ణోగ్రమీణో త్తర పార్శ వయో: 

కల్పయీ దాొమకృష్లా తు ముఖమండవ ఏవ వా, 

అభా న్త్వర్మండపే'వాఒపి తథాఒవరణమండపే 

సంస్థావ్యు కాతుకం బేరం ద(యమేవేతి కే చ న. 
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(U 

నారసింహాొం వరాహాం చ వామనం చ (తివి క్రమమ్ 

_, భ్ఫువబేరం వినా కృ ళా శాతుకం లకణానిషతమ్ ౧౧౭ 

స్టాపయిత్వా తథా విష్ణోః పూజ యేద్యగమండ పే 

చుత్చే ్ రకూర్మవరావోణాం వామనన్య విశేషతః. ౧౧౮ 

కౌతుక విమష్ణమావం తు కుర్యామచై వ చతుర్భుజమ్ 

భు 9వహావం న కుర్వీత యభేష్టమితర్మత తు, ౧౧౯ 

ఇతి శవైఖానజే భగవచ్చా స్తే భృగు పోకాయాం నంహితాయాం 

(వకీర్లా ఇధికాశే పోడళో ఇ ఛ్యాయః. 

“DAI 

అర అస ల అథ న ప్రదళోఒధ్యాయః, 

RIC 

=| ఆ ది మూ ర్తి క ల్పకి = 

అథ వత్మే విశేసేణ శేశవాదివినిర్ణ యమ్ 
కేశవం తు ప్రకుర్వీత సౌమ్యుకూపం చతుర్భుజమ్. ౧ 
శంఖ చ(క్రగ దాపద్మధరం న్వర్దాభవేవ చ 
సర్వాలం కారసంలు క్ర కం ముకావోరవిభూవీ ఎమ్. యి 

స్థిత మేవం ప్రకుక్విత భేవీభ్యాం సహితం [ప్రభుమ్ 

నారాయణం (ప్రకుక్వీత ఫఘనళ్యామం చతుర్భుజమ్, . 3 
“శంఖపద్మధరం జేవం భిభ నం చ గజామని 
భూవీతం మణిభూషాఫభి; వీతవాన ననముఛ్యూతిమ్. ర 

ప్రకుర్యాచ్చ విశేసేణ బతీ నారాయణం శుభమ్ . 
ఉత్తమం దళ తా లేన మానోన్మాన్నపమాణత।, . a 



చవుకీశ్తాఒ ధి కార, 

కింవాననే సమానీనం దనీ.ణాఒంఘి%ం వ్రసార్య చ ' 

అఆసనే నిహితం వామం లక్షణం వూర్వవ తథా. 

లనీ రం సన్న ్యస్య వామోరొ ముఖే వార్ష సమన్వితామ్ ' 
(పసారితేక రాం 'జేఏం వంచ తాల పమాణతః, 

పాంజలీకృతవాస్తాం తాం సరాషభరణభూవి తామ్ 
వామేన తాం పరివ్వజ్య దశీ ణేనా౭. భయ పదమ్. 

అన్యాభ్యాం చ కరాభ్యాం చ శంఖచకధరం వరమ్ 

తార్భ స్రస్క-న్ధాననస్థం వా అన్యతృర్వం చ పూర్వవత్. 

కార్భ రం నవార్థ ఆ లేన అన్థేవద్భ కుటిం ? ముఖమ్ 

దథ్నీణోళా స్థితాం లన్నీ శం శేచిదిచ్చ ్తి సూరయః 

నాగభోగే సమాసీనమేవం కుర్యాత్తు వా వారిమ్ 

సప్తభిః పంచభిర్వాపి ఫణై ర్విస్తారితై ర్యుతమ్, 

శేషం నమ్యక్పకుర్వీత సముక్తుంగళరీరిణమ్ 

మాధవం చోత్పలనిభం చకచాపగదా2 సిఖిః, 

చతుర్భుజధరం కుర్యా చ్చిత్రమాల్యాంబరం వారిమ్ 

గోవిందం పాండురాభం చ చతుర్భుజధరం సారిమ్. 

గజాశంఖారివద్యాని బెధ9ిన్నం కారయీేద్బుధః 

విమ్షుం సీలోత్సలా భన్తు శంఖారరి బ్దగదా భృతీమ్, 

సరాషభ రణసంయు క్షం వీత వాససమచ్యుతమ్ 

_ రకోత్పలాభం కర్వీత చేవం తు మధుసూదనమ్. 

శంఖార్యబ్దగడా పాణిం చతుర్భుజమనాముయమ్. 

(తివ్మికముం సీలవర్ష్ణం శంఖార్షబ్దగడాభ్ళ్బత మ్, 
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చతుర్భు జధరం చేవం సరాగ్టభ రణభూనిత మ్ 

_ వానునం మేఘవర్ణం తు చతుర్చాహుం మహాబలమ్. ౧2 

గదాశంఖారిపద్మాని బిభ) నం ఛలరూవీణమ్ 

ఆభ వొ కారయేత్ము ంభం దధ్య్వన్నం చ కరద్యయే, ౧రా 

దధివామనమాహూు స్తం శ్వేతాభం ద్విభుజం హరిమ్ 

అథ వా వటురూవం తు ధృత్వా దండకముండలూ. ౧౯ 

స్వరచ్భవిం చాలహాపం ద్విభుజం కార యేద్ధరిమ్ 

నితాఒనీతాభఛం కుర్వీత శ్రీధరంతు చతుర్భుజమ్. 90 

కామోదకీశంఖ చ(క్రపద్మ ధారిణమిశ్వరమ్ 

హృపీ.శేశం (పకుర్వీత శ్యామా భాం చ చతుర్భుజమ్. ౧ 

గదాశంఖారివద్యా౦ బిభ న్తం వా౭ిమవ్యయమ్ 

సిత మేచకవర్షృన్లు వద్మనాభం వ్రకల్స్పయీత్ . గా 

కౌ మోదకీచక్రపద్మ శంఖపాణిం రవమూధవమ్ 

ఉఊజామోదరం వ్రకుర్వీత సితగారాభ వివాశ్వరమ్. ౨9 

పద్మశంఖగదడా చక్రధరం ేవం చతుర్భుజమ్ 

_ నంకగ్షణం తు కుర్వీత శ్వేతవర్ల ౦ చతుర్భుజమ్ 9౪ 

శంఖార్యబ్దగదా పాణిం సర్వాధారం సనాతనమ్ 

వాసుజేవం ప్రకురీష శ తరుణాదిత్య సన్ని భమ్. 9 

శంఖచక్రగదాపద్మ ధరం నర్వధరం విభుమ్ 

చంద్రాభం నవకుందాభమభ వా కార యేద్ధరిమ్, 5౬. 

(ప్రద్యుమ్నం తు సువర్ణాభం కుర్యా దేవం చతుర్భుజమ్ 
చక్రకంఖగదావద్మ ధరం బేవం ముహాబభమ్, _9? 



అని రుద్ధం హిరణ్యాభం సర్వాాలం కారసంయుతమ్ 
శంఖచ కధ నుఃఖడ్డధ రం బేవేశ్వుశేశ్వరమ్. 

సిఠా=సితాభం కుర్వీత చేవేశం పురుపో తమమ్ 
ఈ.ఖచ[క్రగడావద్ముధరం చేవం చతుర్భుజమ్. 

అథోతయజం (ప్రకుర్వీత శొంఖాభం చ చతుర్భుజమ్ 
చ్మకశంఖగదాపద్మధరం భూవణభూవీ,.తమ్, 

నారసింవాం తు మేఘాభం సరాషలం కారసంయుతమ్ 
కంఖవద్మ గడాచకధరం ఛభకాభ య వదమ్. 

నీత మీచకవర్ణం తు కుర్వీత విభుదుచ్యునమ్ 
గదాబ్ద చక్రళంఖాంకం చతుర్భుజవిరాజితమ్. 

జనార్హ నముదా రాంగం నీలవర్ణ ౦ నమాచశేక్ 

చ క్రశంఖగదాపద్మ ధరం జేవం సనాతనమ్, 

అథ వా కటివిన్యకనవామవా_స్తం వ్రకల్పయేత్ 
ఉవేన9ం ఫఘనకృష్ణూ భం సర్వాభరణభూవీ.తమ. 

శంఖచ(క్రగదాపద్మధరం 'బేవం జగత్ప్స్రభుమ్ 
హరిం పాండుర కృష్ణాభం సర్వాలం కారశోభితమ్, 

స్ట ంఖవద్మగ దాచ క్రథరం కంరాన్టన్మ నోహరమ్ 
క్చ్ణుం తు నీరదళార్థిమం వుంగరీకనిభేకుణమ్. 

కంఖచ్మకగ చాపద్య్మ ధరం కుర్వాదిషచకుణః 

సన్వేషూం తు విమానాని విష్ణోరు క్రవదాచశేత్, 

సభ్య్యకుండే (పథధానాగ్నో పశ్యాత్రం తత్ర ప్రశంన్య చ 
“కేశవం శ్లేశసంవోరం వివ్షుం చె వ వరాత్నృరమో 
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నారాయణం నరం విష్ణుం నర కా న్లకి మితేేపి 

(మాధవం పుండరీ కాయం విమ్ధుం స ర్వాత్మకంి త్వితి, 

గోవిందం వరమానన్షం విష్ణుం చైవ సనాతనమ్ 

విష్ణుం వ్యాషినవిరాశానం సర్వలో కా౭._ధిపం తథా. 

.మధుసూదనముద్యోగం మవోనృం విమ్షమిత్వపి 

(ల్రివికమం (తిలోకేళం లోకాధారం సనాతనమ్” 

(వామనం వరదం చైవ కాళ్యపిం బా౭_దితీ[సియమ్' 

శ్రీధరం పఫురుపం వేతి విష్ణుం (శీవత్పవతు.సమ్”, 

హృషీకేశం జగన్నాథం విన్గుం విశ్వ్తముయరి తేఖా 

- “పద్మనాభం సులేశం చ విన్గుం చైవ జగత్పతిమ్”, 

దామోదరం సదాధారం విష్ణుం (ప్రణవకూపిఇమ్’” 

(సంకర ణం యదువరం విహ్హుం హలధరి నథా, 

(వాసుదేవం పుణ్యామరా_్రిం భ(బేశం పుణ్యరూపిణమ్ 

ప్రద్యుమ్నం జగదీళానం. విష్ణుం పుణ్యాత్మకం తథా, 

(అనిరుద్ధం మవో_న్తం చ వైరాగ్యం సర్వ కేజసమ్ 
“పురుపో _త్రమమానన్లం నిమ్షుం సంచాత్శకం' తఛా, 

+అధోత,జమనాదిం చ విమ్షుం వ్యాపకిమితస్టపి 

(నారసీంహం తపోనాథం మవోవిమ్లుం మనోబలమ్” 

(అచ్యుతం ఇాజ.పరిమితమైశ్వర్యం (శ్రీపతిం తథా 
బనార్భనమశాడ్య న్తం విమ్థుం చేడోమయంి తథా. 

'ఉ జేస్ట్రమిద్దగవరజం విష్ణుం వై కుంఠోమిళ్యపి 

(పూరిం పాసహారం వాతి ఫిష్ణుం మంగఅవిగ్రహహమ్, 
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చవ,కిన్తా ఒ ధి కా రః, 

“కవ్వం నారాయణం పుణన్టిం (తీదళాధివిమిత్య్వపి 

 ఆవావ్యా తు (క్రమేశ్రేవ నిరుప్యా జ్యాహాతీర్యజేత్ , 

విహ్లోర్ను ౩౪౮౧ భిష్టడ్భింరతో బేవాంభి స్తథా 

_ శేశవాదిద్వాదశ్తానాం మంతై 9క్ర్వాదశభిర్హనేత్ , 

నారసింహాస్య కృష్ణస్య మంత్రః వూర్వుముదీరిత:ః . 
ఇతే రేషూం దశానాం తు దళమంతాః కీర తాః, 

నిమ్ణుస్ప ర్వేషూమిత్యాది (యం యశ్ఞైర నృమిారితాః 

తం తం దేవం సముద్దిళ్య తత్త న్మన్తేణ చాఒ_తేగ్గిరః, 

శతమస్టాఒధికం హూుత్వా శేవం వూర్యవదా చ కేక్ 
PRE 

ఏవం సర్వత్ర కుర్వీత చేపీభ్యాం సహితం విభుమ్. 

తదూ)పం కాౌతుకం కుర్యాత్సర లత ణలతీ తమ్ 

కర్షణాదిక్రియాస్సర్వా విష్ణోరివ సమాచ శేల్, 

| అ శీ క్ర లకి క 

అథ వత్యే విశేషేణ లక్షీ శస్టాసనము త్తృమమ్ 
అహ్హ ధా పోచ్య లే లన్నీ @* (ప్రథమా త్వనపాయిన్ీ. 

విష్ణోర్వత స్థ లే కా ర్యా సరా్వ్రిలం కారనంయు ణా 

దితు_స్తనసోస్టుర్థ ఏభాగే వవ్నా న్ దివ్ఫమండలే, 

పద్మమభ్యే సమానీనాం సద్మద్వయకళాంచితామ్ 

వర దాభయజాసాం చ మవ్షన్మిత ముఖాంబుజామ్, 

వవం రూపొం (ప్రకుర్వీత యోగలక్రీ గను సామతో 

యాగలక్వీ షం బ్రతిష్రావ్య |శ్రీకామన్నమ్యగర్చ యేత్, 
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'జీవేజేన సమం కుర్యాదస్యా స్థావనము_త్తమమ్ 

కాలా చ్చ రే పికుర్యా చ్చే సేమకూప్య్యాదినా పునః ౬ం 

కృళ్వా (క్రీవత్సయావం తు ధారయేద్విముమువ్యయమ్ 
“ఈత త్తద్చింబానురూవ ౦ చ కుర్యాచ్చీ)నత్సలకుణమ్ ౬౧ 

లాల 

భోగలత్మ స్సమాఖ్యా తా శృ) భూనీలాః కిమాదిమాః 

ధి)వాదిషు | తు బే శేషు శీభామ్యా బేవపాళజ్వాగేం ౬. ౩ 

_ వైకంథమార్లసంచారా నీలా నిత్యసమా్థ్రితా 
శ్రీభా మ్యూస్థ్సావనం వూర్వం బేవేశేన నాజాూూదితమ్. ౬కి 

'జేవిఛ్యాం రహితే దేవే కుర్యా త్కాలా!న్తరే పునః 

వృథకితిస్రైం (శీభూమ్య్యః కుర్యాదాంగిరసో క్రి కీవత్ ఓర 

* ఈ ఈ 

వీరలశీ ్ మరితి పోక్తా వృథగాలయసంగతా 
ఆలయాద్దతీ ణే పాళ్ళే ఏ కుర్యాత్తు వృథగాలయమ్. & ౫ 

దళతాలేన మానేన కుర్యా దేవీం సలషణామ్ 
పద్మదర్టియకరాం చై వ వరీదో౭_భయధారిణీమ్. జక 

కిరీటముకుటో వేతాం సర్వ్యాలం కారళశోభితామ్ 

సద్మోసనే సమానీనాం పే*మాభాం సర్షిమంగలామ్ం జరీ 

: గోదోమనార్థం (వకుర్వీత లక్షీ శ్రంతు విజయా౭జ.భీధామ్ 

నవళాలేన మాశేన కు రా్యాదన్యాలయా శ్రితామ్ , కధ్ 

దవీగెర తు వాస్తేన కల్హారం దధకీం తళా 
బ్రిసారిలేతరళరాం బద్ధధమ్మిప్లకోభిసీ్. ౬.7 



వ్ర కీన్లా ఒధికార ౬ 

సర్వాలం కారసంయుక్తాం తివ్ష స్టీమేవ కార యీత్ 
గోదా భూమ్యంశజా (పోకా తన్మ న్తేణా చ శేరి) యాః, 

[mn 

పాకలవీ. శ్రసృమాఖ్యాతా వచనాలయనంగతా 

అష్ట తా లేన మానేన కుర్యా త్వాం పచనాలయే. 

వద్భ్మవ్ష్వయాంచితకరాం వరదాభ య ధారిణీమ్ 

అనీనాం వాత తిష్టన్త్ం కు రాాద్య్భూపణభూపి.తామ్. 

ద్వితీయ మండవదడ్వా కే దాగ్జరలక్షీ, శి నకూచ శేత్ 

పతంగవట్టి కామభ్యే సర్వాలంకారశోభి తామ్, 

వద్మ దయాంచితక రాం వరడాభయధారిణీమ్ 

వద్యాసనే సమానీనాం కిరీటాదివిభూవి తామ్. 

౫జ' తు పాళళ్వాయోః కుర్యా ద్దేమకుంభ కరా ప్రువః 

సించనై తె మవ+తతీ శి? కురా్యాత్కు.ంభజలై స్తథా, 

(శీభూ మ్యార్వీరవిజయలగ్ళో రేవ విధీయతే 

భువజబేరానుహావేణ జీరా నరసమర్చనమ్. 

తద్రూవం కాతంకం కుర్యాదుత్సవాది యఖేచ్చయా 
అన్వాసాం నైవ కుర్వీత (ధువార్చామేవ 'కారయ్:త్ . 

పొండరీకే దధానా౭౬.గ్న్నా హతం తత్ర (వ్రళంస్య చ 

గ్రీభణామోోగ్మూ ర్లిమంతె”క్ళ క్రమేణావాహానాదికమ్, 
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గోదాం కృన్ల (ప్రియాం లశ్నీ డ్రె రుక్నిణీ మతి చావహ్యాయేత్ , 

' అవాహనకమీఖై వ తన్మంతె రుహుయాక్క కూాత్. రా 

ప్రతిష్టోకకమేణై వ సర్వం వూర్వవదాచ రేత్ . 

నవసట్సంచముూా ర్థీ ర్రీనాం విమావరస్వాలయనస్య చ. రాం 

ద్వి మూ-రిస్ట శసావనం తేద త్రి) మా రన రసాపనం తథా 

అన్యే శాం రవారాణాం ఫ్థాసనం విధివచ్చశేత్. ల౮ాంణ 

యద్యత్సమర్చ రిలే వన్తు 'జేచేకన్య తు మని రే 

త_త్తత్సర ఏం విధానేన (పతిహ్రావ్య సమర్న మేత, ౮౨౩ 

అసంస్కృతం తున౫౮ వాగ్టిం న తద్దేవృప్రియ భవేత్ 

ప ఫ్ ని షన్వన రచ + దమ్. భూషణాని చ సాంసి పొాత్రాణ్యా స్ట్ రి ఇదో ౮9 

జీరాఒలంకార యో గా్టని భామా 2ఒలంకరణాని చ 

యథాహ౯౦ సంస్క తాన్వ్వేవ గృ యాత్సఫలం భవేత్, ౮౪ 

త _తద్ర్రవ్యాధిదె త్యం చేవతామూ రిమంత్ర కమ్ 

జుహుయాత్సర్వమన్యచ్చ ప్రతిషప్టో_క్రవదాచశేత్ . లా 

(దవార్టి౭ ధి దేవతా కల్పస్సమ్యగుకో మయా ఖలే. ౮౫4 

ఇతి కరికి ఖాననే భగవచ్చా స్తే) భృగుపో9క్తాయాం నంహి తాయాం 

వఫకీర్ణ ౭ ధికాశే న ప్తదశో ఇఒధ్యాయః, 

ఈ bc! 

౭ హౌదకో౭ ణాంయః అధథా=ఫ్థా ధ్యాయః, 
 ఎారూంతూ-- 

నభ గవద ర్చ నమ్ =. 

వ్ వత్నే విశేషేణ విష్రోరర్శనము తవమ్ " 



వ క్ర న్తౌ = ధి కౌ రః. 

(పవః ఫా నమాన్దేత్వాది శుితిభిగి్భ హొ తేం తథా 

యచ్చో క్ర కొం గురుణా న్మూశే సమా పీన మవాక్షి గౌ 
తేనై వ వివృతం కాస్తే సార్ధ కోటి హ్రీమాణతః. 

అస్మా భిను సుసంతే ప్పం చాతక క చ్రమాణతః 

తదర్చనక్ళమం వశ్న్యే శ్ఫుణుధ్వమృవిస_త్తమాంః, 
Cr 

"వె వె ఖానసేన సూ లేణ నిపే కాది [క్రియాన్వితః 

బుత్య్విగుకృణణో వే పతేస్సువు ప్లాంగసన్సమాోపహి తః, 

గృవాస్లో (బహ్మ చారీ వా భక్తే వాఒర్చనమా చ కేక్ 
(దవై ఫ్రైరనేవై. స్పంపాద్యం తథానన్తోవచారకై. కిం 

ఆక్ క్టం విధివగ్కే రుం (బవ్మూజై రపి వూజనమ్ 
నుయమ్యైః కిమువ కో కృవ్యం దరిదై దై ఏరదృథాత్మ భి।. 

యభాళ క్తి తతః కుర్యా శ్తస్మాద్బవాభిరర్చనై ః 

బహుభిః వరిచానె రెశ్చ త్ల వాన్యపచార్థిభి: 

నిర్వ ర్త్యం పూదినం విష్ణోళ్ళంద్ధా భ_క్రిసమన్వి తై ః 

తస్మామ్షవవిభధా (గావో అర్చశకాః పరిదారకాఃం 

ఉత్తమే తూ త్తమం (పో క్రమర్చకానాస్తు వింశతి; 
అశీతిః వరిచారాణాము త్రమే మధ్యమం తతః 

పగిణా రాణాం చనతుప్షస్ట్రిగ ర్పకాక్టోడశ స్మృతాః 

ఉత్తమే తషధమం (పో_క్రమర్చశా ద్వాదశ స్మృతాః 

పంచాశోత్సరిచారాక్సే మధ్య మే చో_త్తమం పునః 

చత్యారింళత్పరిచ రాః పూజకాళ్పొష్ట కీ రతాః 

మధ్య మే మభ్య్చమం (పో కమచ౯కావ్టడుదరితా; 
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పంచవింశత్సరిచరా మధ్య మే త్వథమం పునః . ౧౮ 

చ త్వారః పూజ కా_స్తత పరిభా రాను ఫోడ ఫో 

(తయోా౭ర్చకాః పరిచరా,నవ స్యురధమో త్రమే ౧3 
పూజకా జ్యా వరిచ రాశ్చ త్వారోఒధమమధ్య మే. 

వకోఒర్చకః పరిచరా డా పోకావధవూధమే, ౧౪ 

ఆచార వసా ఏదువద్రో ప్రా చేవస్సాన్ని ధ్య కార కక 

అర్చనాద్యఖిలం' కార్యం తన్ని యోగేన కారయేత్, OX 

స హి కార్యన్య నిరేతా గోప్తా ధర్మస్య చేశికః 

అర్చకో చేవ దేవస్య. కుర్యాన్మన్ర్రా నాసనా? హు ౧౬ 

ఉపవా రాననన్హాంశక్చ విధినా శాస్త్రచోది తా౯ా 

అర్చకస్య్ట సహాయన్తు కింకరః పరిచారకః, ౧౭ 

,ఎహాుకార్యక రాన ఏలే (గావ్యూస్తు పరిఛార కా; 

సమ్మాాజకనకర ఒశే ఎవ తథా స్వాదు వకేపకః. ౧౮ 

దీపోద్దీషయి తా చైవ పాత్రకోధన కారకః. 

పానీయ వాహక శై శన పుష్వాపచయకారకః ౧౫౯ 

ధూపదీపోదికర్తా భ్ గనే వేషణతత్పరః, 

త_త్తత్సరిచ్చదాహార్తా కశ వ బలివొవాకః, 0 

సవమాదీని కార్యాణి కుర్వ_న్లి పగిణారశకాః 

పాచకక _పరిచారసా నపిర్సేచనాలయనంగతః, ౧ 

హాొవిప్పాక వి థానజ్ఞ శాచా౭_బాఫవరాయ ౫౩ 

ఏతా నె వఖానసానేవ వృగేతృర్వా౯ వదార్థినః, 99 

అలాభే తత సక్వేషా మాచార్యం చార్చ కాన్సనః 



పుకీర్షా ఒభ శారు. 

నై ఖానసానేవ వృణన్న క్యుద ర్యాదన్యసూత్రిణ:. 
అవై ఖానస వ్్రన్తు పూజ మే దాల్ హారమ్ 

న వై బేవలకో నావు సత్వ కర్మ బహిస్కుతః, 

వరిచారాంస్తు వృణుయాదలాభే త్వన్యసూత్రిణ:ః 
దీవీ తానేవసద్వ తానాగమో_ క్షవిధానతః 

యజమానస్సడా ధ్యాత్మరతో మోమోార్గచి_న్తకః 
భనీ సర్వసమస్త్యాగీ భ_క్రియు క్రః (ప్రసన్న ధీః 

శాస్తోో కేన వీధానేన వఏన్టులాంఛనలాంభితః 

దేవస్య నిత్యేపూజార్థముత్స వార్థం విశేషతః, 

తథాన్వవి భ వార్థం చ దాపయేద్ధనసంచయమ్ 

అబా ర్యాజ్ఞాప్రతికు స్స్యాత్ఫూజ కె హితచి నక; 

వరివా రే (ప్రసన్న శ్సో కింక లేవు దయావరః 
తీర్థప్రసాద నేవీ చ నిర్మాల్యేషు కృతాదరః .. 

ఇతి లమేణసంవన్నాా; స9భవన్హ్య్యాలయార్చనే 
కాం 

అభార్చక:ః (పసస్నా త్మా వంచ కాలపరొయణ ఓ 

(బాహో ముహూ శ్రే చోబద్ధాయ నౌారాయణమనుస్మ శేత్ 
కృత్వా సూతో క్షవిధినా కౌచాదీని యథావిధి 

స్నాత్వా స్నానవిధానేన ధృళత్వా ధౌతాఒ౦బళకే పునః 
ఊర్ణ ్ వపుండాణి సంధారస్థ విధినా శేశవాదిభిః 

ధృత్వా పవిత్రపద్శోమతుళనీమణిమూలికాః 

థృతో్వ్వ్రఛభయపవిలే చ తథా నగ్ధాక్టముపాస్య చ 

ఉనీషేణ చ వంచాగభూపణ సుూవిభూవీత:, 
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a (శ్రీవై ఖాననభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

మాష నిత్యకర్మాణి మవోమంతా”దికం జవక్,, లి 

అపణం తు జపితే ఏవ నారాయణమతః వరమ్ 

(ప్రణవష్టి యంతి కాం చైవ కరాభార్టం వరిగృహ్యా చ. 3y 

బాపన్యోశ్సిరసి వా న్యస్య భక్యా సరవముయా యతః 

సంగతః వరిణారె శ్చే యజమానేన సాదరమ్, క్త 

సర్వవాద్య సమాయు క్త స్పర్పమంగలకోభితః . 

'శమమాణళ్ళనై ర్వద్వా౯ చేవాగారం (ప్రతి వ్రజేత్. ప్ర 

“ప్రతడ్విమ్లురితి పోచ్య ఇవాఒ౭ లయం పరితః (క్రమాత్ | 

యుగ్మప్రదవీ,ణం కుర్యాద్రేవ దేవమనుస్మ రకా, . తా 

యుగ్మవ్రవథీ,ణం కు-రార్టిదయుగ్మం త్వాభిచారికక్ 

అయుగ్మం తు పరీత్యాఒపి తథాకయుగ్మం ప్రణన్యు చం రికా 
పే శేతోద్య న్నృమాదిళ్యం జజేగాషదశగసూ కరమ్ 
భాయాలంఘనదోషస్తు న తత్ర స్యాత్ప్రదవ్సీ ణే, రోం 

జీవా. గారం |ప్రవిశై కవ త త్తన్మ్య స్త్ర నునున్మర౯ా 
'బ్యార దేవాళా ప్రణమ్య్యా౭.థ నిరస్తం రత మ మతః, లోగ 

గృహీత్వా యస్త్రి కాం చైవ హీరణ్య పాణి ముచ్చరకా 
కబొలే తు సుసం యోజ్య (దివంి పీతి సటుచ్చరకా, ఫోక 

క వాటోద్దాటనం కృత్వా బ్రవికేద న నరు బుధః 

+ఈఅతో కేవా! ఇతి పో౦ చల్ల జేవం పీత్యు ప్రణమ్య చ, రి 
రరిచారకమాహహూయ దీపానుద్దీపయేత్క మాత్ 
(ప్రణట్ం మంత్రమంచ్మారద్థ తత కారక్టం సమాచరేత్. ww 

(ల్రీస్స-వ్రవోరస్ట సాణిఖ్యాం “కామ్య Ey త్యాది వోచ్చరణా 



వుకీన్లాఒధి కా రః, 

ఆదర్శం గాళ్ళ కన్యాళ్చ హస్త ్పీశొపదీ౯" శుభోదయా ౯, 

(శూవ్మాణాన్వేదవిదు పో నర్శకాంశె పవ గాయకా౯ా 

జేవస్య వురతస్థ్ఫావ్య ముఖవుండవ వవ వా, 

ప్రచ్చన్న పటముద్వాస్య కృళ్వ్వా నీరాజనం తథా 

సర్వ వాద్య సమాయు కొం దర్శ యేద్ధర యే ముదా. 

ధారోనవ్లం చైవ గోతీరం నవనీతం సశర్క_రమ్. 

'జేవేశాయ నివేదాక్ట౭.భ కుర్యాడకివనికాం పునః. 

భూః (పవద్యేి సముచ్చార్య బేవేళం (ప్రణమేన్నువాుః 

కరం రంి హేతి మంశకేేణ శోయనస్థం శ్రియః వతిమ్, 

“భూరనీ భూీరితి పోోచ్య జీవస్థానే నివేశయేత్ 
తన్మి౯ కాలే తు యే భ క్యా సేవన్తే పురుషో త్తమమ్. 

'బేషూం పుణ్య ఫలం వక్ళుం న శొకట్టం (తిద్మశైె రపి 

తతశ్శిష్యుం సమాహూూయ వినయాన్వితమాదరాత్. 

సమ్మార నాడి కర్మాణి గురుస్తసై డె సమాదిశేత్ 

అవ ధూతోమితి పోోచ్య గర్భగేవాది సుతః, 

మూర్త న్యా మార యే చ్భివ్యః (పాదవీ.ణస్టక మేం. వె. 

పాంస్వాదీ౯- పరివృాళ్యాపి (పాకారాన్తం చ సన్వక్ః 

ఆళాిస్వితి నముచ్చూగ్య గోమయీనోవ లేవ యే.త్ 
పంచిగవై స్తు సంపోఛతయ్య రంగవల్లీస్సమాచ ేత్ . 

“ఆమా వోధన్య్రీమం తే) యథో కేన వీధానత;। 

బర్వాగాన్టీసీ ఖ్ పాతని శోధ యేత్చుమనోర మే, 

తే యసర్మిగహాణ్యాం తు నియు కః ఫూజశేన ఈ 
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భుటమాదాయ శివ్యస్తు దుహాతాం దివిముచ్చర ౯, Ue. 

నదీతటాకకూపానాం పూర్వాఒలా భే. వరం (వ్రజేత్ 

ఉపస్థాయ జలం స్మృత్వా జూహ్నప్ం లోకపావనీమ్. xe 

ఆజ్యకులిగృన్లో'ారి ఇావ్చవి తేణ వాససా 

గృహ్ీళి సో త్చూతవమాధావం గాయత్రీనుచ్చరళ౯ల పునః. ౪౮ 

అలంకృత్వ ఘటం సమ్యక్ మె మేనాచ్భాద్య తన్ముఖమ్ 

౫కే శిరసి వా పీపా ఏ సర్వవావ్యసమాయుతమ్. ౫కా 

పునరాలయమావిశ్య కృత్వా నైవ ప్రదవీ,ణమ్ 

సోమం రాజూనిముచ్చార్య నర్భశేహే తు దథ్నీణేం ౬౦ 

విన్యసేచ్చ తతః కుంభం త్రిపాదోపరి శోబిశే 

ఏలోశీరాదిదాహృత్య గన్టద్రవ్యం యథావిధి. జం 

దద్యాదర్చకవా స్తే చేతు గృహీత్వా తత్తు వఫూజకః 

పూర్ష్య కుంభ తు నిశ్చేవ్య తోయం తదధివాసయేత్. ౬.౨ 

అలాళే కుశదూనై పర్వా తుళసీదలమి శ్రీ తై 

అధీమృక్య తతః కుంభ *మిదనూపన్శివో ఇతి. &క 

సూతో క్ష క్తవీధిసా కృత్వా పుణ్యాహం విధివ త్ర తదా 

శుచీ వో హవ్యి మంత్రేణ సంభా రాక్ పోోకయేక్క్రమాల్. 

శోధయికో తు నిర్మాోల్యం (నక్యోన్లు జగ తాోమితి 

' +అహోమేవేదోముకా ఏ తు వీఠపుప్పం చ శోధయేత్ 4 . క]! 

*న్రూతే స స్మ సనుణజ్చార్య 'వేదిముద్భిస్పుశోధయేత్. . 

థువన్య పోదప్పువ్నన్తు పిళ్టుగాయ్యనత్రియాః తథా ఈఓ 



పృకీ కా 2. ధి కొ రః, 

పంచభిర్మూ రి మంతై )శ్చ దత్వా చేవం (వణమ్యు- చ. 
చేవనిర్మాల్యశేశే.ణ విప్వుక్సేనం విభూహ్య చ. 

అన్యన్ని ర్య్మాల్యమాదడాయ శుచిస్థానేఒప్పు వా క్షి ఉత్ 
వూదనార్థాంళ్చ సంభారాక౯ా యథాళ క్షి సుసంభ లేత్* 

తతస్సమాహితో భూత్వా సంభారార్చనమూార భేత్ 
త త్రశ్థానేము పాతాాణి యథార్షం స్థాపయేద్బుధః,. 

స్నా నార్ధ మన్నికోణే స్యాద రైస్టర్థం నైర్బులేఒపి చ 
పాద్యార్థం వాయుే శే స్యాదా చమార్థమశిశ శే, 

శుద్ధ ్టర్ణమేకం మభ్యే' తు పంచపాత్రమిదం (క్రమాత్ 
(త్రిపాదోపరి నికీ స్తే విశాలే తామిభాదనే, 
(అగ్నిశ్ళుచీతి మృస్తేణ స్థావయెచ్చ హారిం స్మృ౭క్రా 

కుర్యాచ్చ పాతసరీస్కారం కోవణాది యథావిధి. 

ఉద్ధరిణ్యాం గృహీత్వా తు (ప్రణవేన జేలం తదా 

నికీవ్య తుళసీం తస్యాం పుష్పం వా ధారణం చేత్, 

వారికుంభ ముఖే [బవ్మ్మా తిదధో రుద్ర ఈరితః 
వరుణన్తు జలే భ్య్వేయ స్పథా వావాహనం చేత్, '- 

(లిపాజబే చంద్రమావాహ్యా చాదిత్యం 'వోర్చ వభాజనే 
వనీవసోమయజ్ఞాం గానిందుం చన్షం (కమేణ వెం © వ య ae 

అగ్నోయాడి క్ర కేణై వ పంచపాలేషు చాహ్వయేళ్ 
కర్నూ రోళీరకం చైవ గంభానేలాలవంగకమ్, 

స్వ్నానద్రవమిదం (పో కం సాస్టోనపాలే తు నిటి వేల్ 
విన్హుపర్ణ ౦ వధ్శువలం దూర్వాం శ్యామాకమేన' చ, 
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198 శీవె. ఖాననభగవచ్భా శ్రే భౌక్లవె 

(పాద్యద్రవానణి సంపాదస్ట పాద్యపా శే తు నిటి చేత్ 

కుళా౭.కుత తిలి)పి యవమాపూాం స్త స్తావ చ 

పియరగూంశై' ఎవ నీద్ధాన్ధానర్థ పోలే తు నివీ చేత్ 

వలోశళీరలవంగాదిం- స్తో శ లానీతి చ క్రమాత్, 

నీ చేదాబోముపా కే తు శుద్ధతో యే తతః క్రమాత్ 

పుప్పూణి గంధో్ ఏఏ సేద్య థా లా భ మఖథాపీ వాం 

అలాళే త త్తదుచ్చార్వ తుళసీం వా వినీ&ీ వేత్ 

4 ఛారాసి్వ్పితి చ మంణే ౩ పాగ్రాణ్యద్భిః వపూరయేత్ . 

ఇదమావశ్ళివాళి పోంచ్య సురభిముడా)3 (ప్రదర్శ స చ 

పాతా భిమంత్ర ఇం కర్యాద్దశదిగ్యతీధనం చ శేత్, 

విష్ణ్టుశాయక్రీముచ్చా” ఏ తత్రకార్యం నమా చేత్, 

భుంటాయాం చే వ (బహ్మాణం నాడే వేదా౯ సమర్పయీత్ . 

తజ్జివ్యషయాం షడాస్యస్తు సూతే) నా గాంతృమర్చయేత్ 

ఉఊన్టై పీళం చ శంఖారీ పార్శ గయా స్తన్య వార్చ డే త్, 

నాళే చైవ మవ+ దేవమితి ఫఘంటా2-ధి దేవతాః 

(త్రిపాదస్యో_త్త తే సావు విమలన్ను పతద్దిశే అ 

వరుణం శంఖకమై తు మూలే తు పృథివీం తథా 

ధారాయాం సగ్టతీల్ధాంశ్స శంఖే చన్షి సమర్చయేత్ , 

ఉద్ధరిణ్యాం చ పాసియపాతే) సోమవుథాన్పో మంత్ 

ఆపనే ధర్మమాజావ్యా స్వ బోతే త్షస్టార మేవ చ, 

అంబే సూరష్ట్థమోాహాహ్యా శ్లో బరీ మీ సశాళరక్ు 

భూవణే షణ్ముఖం చైవ యజ్ఞ సూతే నీకో కరమ్, 

౭౮ా 

రా 

౮౧ 

ళా 
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౮౪ 

౮౫ 

౮కు 

౮ 

yy 



వుకీన్తా ౬ ధి కార? 

పుప్పే ఫుల్నం తథా గన్ట్ ముఖవానే చ మేదినీమ్ 
అకతే కాళ్యపం ధూ వే బృహాస్పతిమథాపాయేత్ . 

దిచే (శ్రియం ఘే సామ తె లే విత్యాంత్సమర్చ యేత్' 

ఉపధానే తథా ఛతే పాదుకే శేషమర్చయేీత్. 

యని, కాయాం చ మార్తాండం సిజ్ఞా స్టే సోమమర్చయేత్ 

కుళా౭_[ జాహ్న విం 'చెవ తి లేవు పితృ దేవతాః, 

తంకులే రవిమావాహ్యూ దధ్ని చావాహయేద్యజుః 

శీ రే౭.థ రా ష్టణమావావ్యా మధుపర్కే బుచం తథా. 

మూా(తాయాం శర్వమా వాహ్యా హావిఃపా త దివాకర మ్ 

హావిమ్షు పద్మగర్భం చ పానపా తే నిశాకరమ్. 

ఉవవో రాదిపా లేవు దివాకరమథార్పయేత్ | 

4 ఇ పై - భ్ జ్యే పామావాహ్యా మార్లన్యాం నరకే శర్వమక్చయేత్ . 

గాయకే సామవేదం చ నందీశం వావశేఒర్చయీత్ 

పాంచడన్య్వం చ శంకే తు గణి కాన్వప్పర _స్టి పయః 

గరుడు సరిశూ లేవు సమావాహ్య తతః [క్రమాత్ 

అను శ్తేమ తు (ద్రవ్వేను నిన్గుచూః నావ్యా కారయేత్ . 

త త్రద్ద్ర) వ్యాఒ-ధివం స్మృత్వా త_త్తద్ద్రవ్వసమిావతః . 

త_త్తద్దివ్యధర త్వేన చతుర్శిర్వి[గ మైర్యబేత్ . 

త త్తత్మ ర్మసు కాలే వై యథార్హ్యమువయోజయేత్ 

త త్కా- లే వ్యథ నాఒ.వాహ్యుతన్మి౯ కర్మణి యోజయీేతశ్ , 

తతోజ.ర్చకః ప్రసన్నాత్మా థ్యాత్వాత్తానం జనార్హనమ్ 

జవస్వ దఖీణే భా? కూర శ్రే సమాహితః, 
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(లో 

నం బొర్హం సంస్థ" వా౭_పీ సమానీనోఒథ ఐవా పునః 

ధ్యాత్వా ధ్యానవి ధా నేన జపా స్తా ప్రచార్యపరంవరామ్. - ౧౦౦ 

యోగశాసోొ క్త కవమూగేకాణ [పాణాయావాదికం చశేత్ 

భూరేశుద్ధిం వఏవిధఛాయాచా నాస్టసానన్యాంత్సనూ చ శేత్ . ౧౦౧ 

అ కా'రాదికుకారా నమతురాణ్ యథావిధి 

సర్వత్ర సస్థిషు నర్టస్య (బవ్మాన్యాసం సమాచశేత్ . ౧౦౨ 

బహ (బహ్మా నరా ల్మ్రేతి హృదయం చా౭._భిమర్భయేత్ 

ద్యార్వ్యారినీతి చోచ్చార్య మూర్దానం వాభిమగ్శయేత్,. ౧౦౫ 

నికే ఉద ర్రయాిమోాతి స్ప ఎ లేచె ఎనో థ్రిఖాం తథా 

 చేవానామాయుగిరుకాఏ కవచం బన్టయే త్రతః, ౧౪ 

నారాయణాయ వఏిద్మహా ఇతి దళ దిగ్భస్థనం చరేత్ 

సుదర్శనమిభీక్యు కా ఏ దెతీణే తు సుదర్శనమ్ ౧౦౫ 

రవిపొమితి వామే చ శంఖం చ బిభ్భయాక్క_ శే 

*సూరో్టసి చ దోంనసీత్యుక్వా నేత్ర యోగ తువామమోూూః ౧౦౬ 

సూర్యా చందమస్మోశేవ మ:డలే సన్న వి సేద్బుధః 

ఆహురణ్యం విధిం యజ్ఞం (బ్రహ్మాణం చేవేన్ద్రీబుత్యపి ce 

అంగష్టాదికనిప్లాన్తం కరన్యాసం సమాచరేత్ 

*6అ_న్సరసి స్టన్నిము ఇతి (బవ్మూణం చ వాది న్య సేత్ ౧౮౮ 

ప్రాణానాయమ్య సంకల్ప తిథివారాదికీర్త యత్ 

ల్లో -—— 
తతో. మంత్రానన్తం పిద్వా౯ సంకల్బర్టి చ యథావిధి ౧౦౯ 

=(వ్రతద్వ్విమ్షుస నవళితృతి ఇతి తంథ్రా౬ఒసా వ్రసవామిత్యపి 

: పుప్పదభ ణకు శే పే. రకం వీఠా నే చా౭. సనం దబేత్ ౧౧ 



టృకీర్ణాఒధికారః 

(విశ్వాధి కానామిత్యు క్యా స్వాగతం తు సమాచరేత్ 
(మనో౭._భిమన్హాిము_న్హేణ చేవేశమనుమాన్య చ 

త్రీణి విబేతి మం కే” శ దద్యాత్నాద్యం వదదర్టయే 

18d 

౧౧౧ 

“ఆమావాదస్యి మంకేే౫ స్స ఎ వినుఘులారం పదాయ చ ౧౧౨ 

దేవస్య దత్నీణే హాస్సే స్ప ళం స్ప ఎక్ర్టనుక్యాము జ్య తే 

శన్నో దేవీ'రితి (పోచ్య దద్యాదా చవమనీయకమ్ 

దేవస్య త్వేతి మం తే) చార్మం దర్శయే తృతః 

అన్నాదా్య్యయ సముచ్చార్యు ద నధావనమాచేత్ . 

హీరణ్మాయం వొ రాజం వా దన్న కాష్టం పషడంగులమ్ 

చెౌదుుబరం వా సం పాద్వు యభథాలా భం నవూచ శేత్ 

4ల్తదం (బిహ్మేతి మం(కేం జివశ్వికోధనమా చ రేత్ 

ఆయన్నే గర్భే సముచ్చార్య గండూపుం మైళనం తథా 

:శన్నో చేపింతి (పోచ్య దద్యాదాచమనం తతః 

:విచ్మక్రమే నముచ్చార్యు ముఖవాసం [వ్రదావయేత్ 

పూర్వవస్తం ప్స్పజై. వన పరిధా ప్రా౭-న్య వాససా 

(గీవాయాః పృహ్షతేః కుర్వాదవకుంశన కూగరాత్ . 

శేశాన్నికీర్య మంతజ్ఞ' వామభఛాగే చ సుస్థితః 

ఉపానవోివితి పొచ్వు వురసాత్సాదుశే న్యసేత్ 

“భూః ప్రవద్వే సమచ్చార్య ప్రణమ్య జగతాం వతిమ్ 

“పరం బ్ర హ్మేతి మంతకేేణ సమాదాయ తు కాతుకమ్. 

స్వ స్టిసూ_క్తం తతో జస్తాస్వ (ప్రతద్విన్లురతి (బువ౯ా ; 
ణు జ జ స్నానవీఖే సుసంస్థాప పాద్యమా చమనం దచేత్., 

౧౧౩ 

“౧౧౪౮ 

౧౧౫ 

౧౧౬. 
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౧౨౦ 

౧9౧ 



న్ 
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లీ 

అతో 'జేనాదిమం తై 9న్గు తె లరూలివ్య మూర్ధని 

_ వ కా న నులేవణే త్ ౧ తావ విష్ణు గాయ(త్యా సరాష్ట౭ం౦గాణ్యను లెప లు 99 

:వరిలిఖతిమితి మ న్తే]౫ సర్వాంగమవి శోధయేత్ 

ఆమ్రేన ఖండశీశేన శర్క రాభిర్యథో చితమ్ ౧౨౩ 

అలకాశోధనం కుర్యాచ్చీ)ప(తామల కాంబునా | 

శా లిపి సేన గంధా బై నరంగశోధనమాచ శేత్ ౧.౨౮ 

విశదం వోధయిత్యా తు సంస్నావ్యో స్వేన వారిణా 

_ . (వారీళ్చతస్రి ఇత్యు కా శుద్ధో దెరభియే.చ యత్, ౧౨౫ 

నమో వరుణి ఇత్యుక్త్వా గోశ్నీలై రభిపేచదేీత్ 

భూ రానిలయిమం తేణ స్నావ యేద్దన్ధ వారిణా ౧౨౬ 

అనగ్నిమోశళేసముచబ్చార్భ మధునా స్నానమాచ శేత్ 
సినీవాిలీతి మ స్తే వోరిదో9దక సేచనమ్ ౧౨? 

త_త్తద్దవ్యా న్లరే చైవ భ వేచ్చుద్ధోదకాఫ్లపః 

పునర్లంధోద కెనైవ :గంధద్వారాముదీర్య చ ౧౫౨౮ 

స్నావయేద్దేవదేవేశం తూర్యఘూోషవుగస్సరమ్ 

చతుశర్వేదాదిమం తై శ్చ శుద్ధా దై స్ఫావ్వవయేత్సనః. ౧.౨౯” 

(మిత్రస్ఫ్పుపక్ష్య ఇత్యుక్త్వా విమృజ్వు పోత వాసనా 

పూరష్ణివ స్తం విసృజై సవ పరీధావ్య తజేతరత్ ౧9౦ 

 పాద్భ్టమాచమనం దద్యాత్చూర్వో క్తేన విధానతః 
(ప్రణమ్య చేదజేవేశం దత్వా పుప్పాంజలిం తతః, ౧౩౨౧ 

“భూరసి భూిరిత్యుబ్బార్య జీవస్థానే నివేశయేత్ 

గతి చేవామం[త్రముచ్చార్య్భ దృశ్యాభఘుక్యాన్తు సమర్సయేత్ ౧8౨ 
క న యినానననాన 



(వ, కీరా ఒధి కార: 

తతః పోోత్య ధు9వస్థానం గాయ్రీమ శ్రముచ్చరణా 
-సంయు'క మేతిదుచ్చార్య భు)వకాతుకయోా స్తతః, 

సంబంధార్థం న్య సేత్యూ_ర్పం కతు కారం ని ఛానతః 

గాయ(క్యా భువవీఠసన్తు పోత్య శుదేన వారిగా, 

విన్న వే నము ఇత్యు కా స దేవచేవమనునస్మ రక౯ా 
భ్ఫువన్య పాదయోర్మభ్సే పుష్పన్య్వానం సమాచశేత్ , 

(పాగాది వు న్వసే_త్త్మత్ర పాదథీ,ణ్యక్రమేణ వై 

చతుర్ధ వై నేన వుష్పాణి వురువం సత్య్యమచ్యుతమ్, 

ఆనిరుద్ధమితి పోచ్య మవోదికు చతుర్లు చ 

ఆగ్నేయాది తథా న్యన్వేగద్విదిము చ (క్రమేణ వై. 

కపిలం చెవ యజ్ఞం చ నారాయ "0 పుణ్య మేవ చ 

వ్రథమావరణం వై తద్ద్వితీయావరణే తతః. 

వూరో్యో శేన కమేణై వ వారాహం నారనింహూకమ్ 

వామనం (తిషిక్రముం చైవ సుభద్రం చ తతః వరమ్, 

ఈశి తా తానమిత్య్యుకా వ సరో్వ్యోద్వహమతిః వరమ్ 

సర్వవి చ్వేశ్వరం చేతి సమభ్య శ్వే వ్రెడద్పుహిర్ముఖాక్ 

తృతీయావరణే త త్తద్దిగీతాంళ్చు సమర్చయేత్ 

(కీభూ మ్యూర్మూ ర్హిమ- తై శ్చ చేవ్యోరపి సమాచ శేత్. 

ఏవం ధువన్య వీకే తు వున్నన్వావ ఉదావ్బాత; 

అథ కాతుకవీశే తు ఫూర్వో శేన క్రమేణ వె. 

ప్రాచ్యాం సుభడ్రమావావ్యా హాయాత్మ కమతః వరమ్ 

రాముచేవం వుణ్యాచేవం సర్వం చైవ సుఖావవామ్. 
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సంవహాం సువహాం చేతి |ప్రథమావరణే ఒర్పయీత్ 

ద్వితీయా: వరణే తద్వన్మిత్ర మ్యతిం శివం తతః, 

విశ్వం సనాతనం చైవ సనవ్రనమత। వరమ్ 

సనత్కుమారం 'సనకమర్చయేచ్చ బహిర్ము ఖా౯. 

తృతీయావరణే తద్వల్లోకపాలాంత్సనుర్చ యే త్ 
(పణవాది నమో౭_ నం స్యాదర్చనం న్యాస ఉచ్య తే. 

ఏకాదళభిర ప్రాభిరువచారై _స్తథార్చయేత్ 

తత్ర బేవ్యోళ్చ విధినా ధ్ఫువదేవ్యోంవాచ లేత్ . 

కవ A 

మార్కంజేయం భగుం చైవ దేవదవీ, ఇవామ ణో £ 

(బవ్మోణం శంకరం తద్వద్భి త్తిపార్మ్వే సమర్చుయేి.త్ , 

దేవేళాభిముఖానే తాన్యథావిధి సమర్చృయేత్ 

చ్వారార్చనం సమారభ్యా శివ్యః కుర్యాద్దురూదిత £, 

దారే దారే దాషర చేవాకా ద్వారపాలాంత్సమర్చ్పయీత్ 

విమానపాలాక౯ లోశేశాం స్తథా చె వాఒనపాయినః, 

పరివారాం_స్తథానాంళ్చ విమమభూతా_న్తమేవ చ 

త్తన్నామ్నా సమభస్చర్చ్వ “భూరానిలయి మృతః, 

. చ్వారప్రమోళనం కృత్వా దఖీణే మధ్యవామ మూ; 
ధర్ష్మం జ్ఞానమ హ్రైఃళ్ పర్య మావాహ్యూ సుసమర్చృయీత్ , 

న సరర్వత దాగ్టరవామే తు రథూై స్టా శా న్నమర్చయేత్ 

తతో యవని కాం వళ్యాద్ద్వాశే తామాదినిర్శి తామ, 
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చుకీన్లా ఒధికా రః, 

ల్సి యళ్నూదాస్తు వతితాః పాషండా వేదనిన కాః 
వాడీ ఆడి రలు 

దేవతా నర భకాశ్స పావరోగాదివీడిణాః, 

అభిశస్తాశ్స యే పాపాళ్ళా స్ర్రేము కు వినిందితాః 
పూజాకాలే తు నార్హ్లన్ది సేవితుం హరిమవ్వయమ్, 

' థాష్టినమావిశ్య తళత్కా_ తే పూజక స్పునమాహిత:ః 

ఆత్మసూ క్షం జపితై ఏవ సామాన్నారాయణో భవేత్. 

విమ్షుం వ్యావినమాత్మాన మఖండానందచిన్న్మ యమ్, 

రు క్య్చాభం ర క్రన్మేతాస్యపాణిపాదం సుఖోద్వహమ్. 

కిరీట వ+ర కేయూరకుండలాంగదభూవి.త మ్ 
- ఛశంఖచకధరం చేవం వరదడా౭ భయ చిహ్నితమ్. 

నీవ త్చాంకం మసహోబావాం కా న్తుభోద్భాసితో రసమ్ 

శుకపింఛాంబరభరం ప్రలంబబ్రన్మా సూ త్రిక, 

దివ్యాయుధపరీ వారం దిన్యభూపావిభూవితమ్ 
చేవీభ్యాం పరివానరై శ్చ సేవమానం జగత్పతిమ్. 

ధ్యా యేత్సన్ని పాతం వింజే నారాయణమనవావమయమ్ 

యఖాబేరం తథా థా త్వా న్యాసకర్మ తతక్చశేత్ , 

“సుపర్ఫువర్భూ రిత్యుకా్య వమరాదె ధి చాభొా చ సాదయోా। 

వింబస్వ వ్యాహృతీర్న ర్ స్వే ద్వా సహ్యాతిన్యాస ఉచ్యతే. 

పొాదయోర_న్తరే వీశే యకారం చ తతో న్యనేత్ 

' అకారం వృాదయే న్యస్య చాదిబీడం తతః పునః. 
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ఆవేష్ట్య (ప్రణవేనై తా౯ ప్రణామం వునరాచ కేత్ 
పుష్పగన్హాత తై ర్యు కం శుద్దో జె రభిపూరితం 

పృణిధిం చోర్ల ప్రమున్ద లోని దీ పాద్దిపమివక్రమా క్ 

(ఇదం విమ్షురితీ” పోచ్య చాయాతు భగవాినితి, 

ప్రణవాత్మ కమవ్య క్షం డవ్యమంగళనిగహామ్ 

(ధువాక్ప్రణిధతోయే తు కళూ ర్చేనావావా ఇే-ద్ధరిమ్ 

. తద్వ్యాా_ష్పం- తోయమాదడాయ కాతుకస్య తు మూార్ల ని 

(ప్రణవేన సమా(స్రావ్య కూ గ్చే గా వావా యేద్దురుః 

మూ_ర్రిమంతాంచ్పేముచ్చారస్లి తత "కార్యం సనసవమూచ చేన్ 

దేవ్యా వైవ తేథాఒవాహ్యూ సమ్యుగభ్యర్చ యేద్చుధః 

|: తథ వావాహ యే దర్టిద్వాకా విధినా -వోత్పవాదిము 
కాతుకాద్భలిబేరస్య శీచిదా వాహనం విదూః. 

అలం'కారాసనం పళ్వాత్సంకల్బ్స్య్టి చ యథావిధి 

ఆసనం మంత్ర వద్దడ్యాద్దే వేశమునుమానయేగ్.. 

పొద్యమాచమునం బా2_పి దద్యాత్చూరో్యో క్షవుంత్రకః 

+ తేజోవత్స్యావివమ: కేం వస్త్రం షమైమావెవార్చ యేత్ 

భూతో "భూ తేషు” మంకేేణ భూషణా శ్చ ఏిభూహ్య చ 
సోమస్య తనూరిసీత్యుక్వా భారమే దు త్తరీయకమ్. 

అస్టాతు రేణ మనస్తేణ 'వోర్ధ వుండ్రం చ భార దత్ 

అగ్నిం దూతముితి (పోచ్య యజ్ఞ సూత్రం సమర్పయ్ల్ 

తక్విష్లోంతి మన్వే్రేణ వుష్పాదై వో పూజయీ త్తత; 
మూ ర్రిమం_ాంత్సముచ్చార్వ కేళవాదిభి లేవ వా, 
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౬ -- pn 

అన న్తెనాకామభిక వూజ్యో్య౭న _న్ననామా భవాకా పారి, ౧౭౫ 

“తద్విప్యాసిఇతి పోొచ్య్వు చన్ష నేనా2.ను తేవయేత్ 
“వరోమాి దో క్యుచ్చార్య థధూవమా mn త్తతః ౧౭౬. 

(ఏమో ః కర్భాణో మం తేం దివం తపై శ్ర పదర సేత్ 
త్ర వి ఇతి మం తే దద్వా్టాదసుక్యాం చ ఫూరవర్ ౧౭౭ 

ఉపణబారేమ న సకేషము పియమభుక్యాం హాశేస్ప స తకూ 

తస్మాన్ని వేద యి ర్లీమాకా మధుపకోకాపమం శుభమ్. ౧౭౮ 

ఆచమనన్తు తస్యా న్నే సూర్వమ వే ౨ కాగ డ్ 

దోగణతండులమా దాయ తకర్భ వాదమేవ వా, ౧౭౯ా 

త్తండులా నతి త గ్యు నృం ముఖవాసఫలానిషతమ్ 

గృహీత్వా కాంస్య వా తి తు చేవస్యా౬గ్రో నిధాయ చ ౧౮౦ 

దళః యీ దేవ దేవన్య సోమం రాజానిముచ్చరకా 
దేవార్సితె న్ను నిర్మాలె వః పూడ యి తాసఒర్పకం తతః, ౧౮౧ 

(భృ తాత్సిరీతి మం(తేణ_ దశేకా: యుత్త్వా క కరం వొూెడేః 
రా త. 

అర్పకాయ (వ్రచేయం స్యాన్మాతాహానమక్ స్మ తమ్ ౧౮౨ 

బహాఎకో దశ్నీణాం దద్యాద్ద్రాననాన్తుణ్యనిద్ధయ , 

“దేవస్య” త్వేతి మనే వరిగ్భృహ్యా తదర్నకః ౧౮౩ 

ఆవయాంజ్యాత్ముటుంబాశే స హి దాయహరో వాశేః 
'దేవద్రవో్వోోపభోగే తు యళ్ళా హ్త్రైనోక౯ావు ఈితః. ౧౮౪౮ 

వై ఖానసానాం తద్దోపో నా౭._ స్థి దన ప్రసౌదతః 

పఇమ్య "జీవ చేజేశం ముంతై ఖై) గ్వేడావెసంభవె ల 2 



వ క్రి శాజాధికారః, 

ఉత్సవాబేళ్చ వూరో క్షం సర్వమర్చనమాచ శేత్ 

తతో భోజ్యాననం సేవ సంకల్ప క్ట చ యథావిధి. 

ఘృతం మధు గుడం చైవ వయో దధి సమన్వితమ్ 

వఫ్థనూా(తెం తుం సంగావాసం మధుపకకామిాబారా చ్య తే, 

(యన్న ధుని ప్రతి మంతేణ మధుపక౯ం నివేదయీత్ 

పశ్వాదాచమనం దత్వా వ్హ్యం కాన్వే నియాజయ్త్ . 

“అథాఒవనీదిమంలేణ కోధయిత్వా స్థలం తతః, 

మండలం చతుర శం చ కార యేత్సరిచారకః, 

వావిః ప్యాతాణి సంకోధ్య రవిమభ్వర్చ తేషు నై. 

అభిఘార్య ఘృులేనై వ హవి సత తు నిశ్చ వేత్ 

“అమృతోప_స్తరణమాసీత్యత్ర కార్యం సనమాచ చేత్ , 

ఉపదంళాదికం తత్ర గుడం దధి ఫలాని చ 

నివీవ్య విమ్లగాయ్యత్య్యా వృథ క్సాతేపష్వానంకరమ్ 

(యత్తే సుసీమి మన్తే)ఇ గోషు తేనాఒభిఘార్వ చ 

'ేవస్య్వాఒ-గ్రో తు నివీవ్వ (తిపా దేవు యథావిధి 

హవిరర్పణకాలే తు న నీవో హరిరుచ్యలే. 

తస్మా దై ఏఖానసా౯ హిత్వా (బాహ్మణా అన్వ్యసూ త్రిణః 

స వి యు సథా=-న్వే చ తత్కాలే విష్ణుముందిర మ్. 

కవాటం బస్ట యేత్సళ్వాత్ ఘంటానాదం చ కారయేత్ 

తూర్యఫనోహాదికం కు ర్యాన్మృడువాద్యవ్రయోా హరిః. 

తతో2ఒర్చకః ప్రసన్నాత్మా చేవజేవమనుస్మరకా 

_ హవిః ష్మాశేషు తొళసీం నివీప్యాఒస్టాతు రేణ తు, 
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సోతై )ళ్చ వివిధై న్తుత్వా పాజే వుప్పాంజలిం తీవేత్ 
దశ౯ యేడిషివిధా కా రా౯ా దీపాన్మం కే) తత తు ౧౮౬ 

కుంభ దీపం సమాదాయ చేవాో తు వఏినిశీ చేత్ 

వారాహం నారసిరవాడ* త శామ్మనం చ (తివి క్రమమ్. ౧౮౭ 

దలేవ్వభ్యర్చ ఏ విధినా దిశే లశ్నీ శ్రి సమర్చ మే;త్ 

వర్తికాయాం (శ్రియం చైవ ధూ మే౭_భస్టిర్చ రి భవం తథా ౧౮౮ 

(పోమ్యోపచానైర భర్హిర్చ వై వుప్పగన్గాదిభీః కమాత్ 

శుభా జ్యోత్ిరితి పోచ్య కరాభ్యాం పరిగృహ్య చ, ౧౮౯ 

వదవీ.ణం (తివాకం తు దర్శయకా భామలే ద్ధరివ్ 

సర్వ వాద్యసమాయు_క్రం తం దీవం వరిగృహ్యూ చ ౧౯౦ 

శిప్రోక్ళి వా గణికా వాపి చేవా=. గారం పరీత్య చ 

విస్ప జేచె్చవ తం దీపం పృ స్తే యూ థాధివస్య చ ౧౫౧ 

తద్దీవదర్శనాన్న న్రైణామాయుశ్మీవుత్రసంవదః 

సంభవ ని న ననేజాూూ విప్లోగ్నీ రాజనం హి తత్. ౧౯౨ 
2 ద ౯ 

శ. 
చితై గజ వాలన్యజునై స్తత్కాలే వఏీజయేద్దురుః.. 

దర్చణం చామరం ఛృతేం వాజనం చతురంగక వ్. ౧౯౩ 

న్బత్తం గీతం చ వాద్యం చ వై స్తవం మంత్రముచ్చరళ౯ 
బేవస్వ దర్శయిత్యా తు సం వేది ః (క్రమాచ్చ చేత్ రాకొర 

తథా నానావిథై సోతై 9 కావ యీదచ్యుకం హారిమ్ 

అను కం చైవ యత్సర్యమూహయి త్వా నమాచకేత్ . ౧౯౫ 

ఢ్రీభణామ్యో వాళ్ళాదయే స్వస్య త త్తద్బీజాతరం పృథక్ 
తతూకా భ్యాం పోడకోవచారై రభ్యర్చ యేత్కఏమాత్ . ౧౯౬ 
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పుే ఎరోళోరిర్చ ఫ్ర సంపోత్యు (క్రణవై 8 పరిషిచ్యు చ 

అభిమృ కాన్న సూ క్షేన నురభినుడా”ం ప్రడర్శ చ, ౨౦౮ 

:తదస్య్థ కప్రియిమిత్యు కాప వావిరుప్షం నివేద యత్ 

నుభాన్న్వయంభూింత్యుక్వా అవూవం చ బు వేద యీత్ , 2౦౯ 

పృథుకాదిని వాన్య్యాని 4విశ్వుభేప దొమున్తృతిః 

అపక్వాని చ వస్తూని సర్వవమష్టాతు నేం మె. ౨౧౦ 
— ౭ 

వదం విమ్లూసృముచ్చార పానీయం స్వాదు థీతలమ్ 

ని వేదయి త్వా గండూపం పాదస్టిమా చమనం ద బేత్, ౨౧౧ 

నృతాత్సిరీతి మంత్రేణ ముఖవాసం పిదావయేత్ 

విష్ణు గాయ త్రీముచ్చార్య దద్యాత్సుప్పాంజలిం తతః, ౨౧౨ 

ని త్య్వాగ్నికుంటే ఛుల్ల్యూం వా పరిస చ్యు చ పాపకమ్ 

చరుణాజ్వేన జహుయాస్క్మూ ర్రిమంటో 98 కనూద్భ్చుధః ౨౨౧8 

చేవ్యాదిభ్వ సభా పహాుత్వ్వా నైప్ట్వవం చ యజేత్కమాత్ 

వుష్పన్య్యాసో క్త దేవేభ్యః పావకాడానాం తిఖథవ చ, ౨౧౪౮ 

(తీకాలేషూ తృముం (పో క్షమధవం (పాతే కేవ హీ 

(ప్రాతర్మధ్యాహ్నయోా శె ఎవ మధ్యమం బారూవులమణము. _౨౧౫ 

రత్నేదగ్నిమవిచ్చిన్నమశకో యశ్చ రతీతుమ్ 

సమిధ్యాత్మిని వాఒరోప్య (పణీయాహార వార్యజేత్ . 9౧౬ 

తతో యా(ాసనం విద్వా౯ సంకల్ప విధినా బుధః 

(పోవ్యూ౭_లంకృతర్ణి బాదాయ రథం వా చతుర న్హరమ్. _౨౧& 

బలిజేరం సమారోవ్యు సరాషల? కారసంయుతమ్ 

6రథ_న్ఫరంి సముచ్చార్య తత్ర కార్యం నమాచ చేత్ , బి౧౮ 



పృకీ రా = ధి కా రః, 

“యోాేీశం వర౦[బవ్మూణం వరమాత్మానమిక్వుపి 

భ కవత్సలిమిత వ్కాప మూూ_గ్లిమంతే ) స్తథా పహాశమ్ 

నారాచరజ్ఞ్వా నుదృఢం బన్టయీదొహసి (క్రమాత్ 

విమ్లుస్తా వొమితి మ_స్తణ పాడా సృష్ట నమేన్ముహుః 

“సోమం రాజానిముచ్చార్య ఛత్రం మూర్ధని ధారయ్త్ 

వుురుతః పరవమూ క్షేతి పార్గష్ణయూా శ్ప్చామశే దచేత్ 

( వాయుపిరీతి మం కే. వ్వపనై ర్రీజ యేద్గరిమ్ 
వ థి 

త థావై ్ఫ్భస్పుమువాో మో౯-ళ్చ యుక్తో డివ్యపరిచ్చదై 8, 

ఘుంటార వేగా సంయు క్షం శంఖ భేరీనినాది తె 8 

భేరీమృదంగపణవనిస్సా శె 8 కాహాళె రపి, 

మర్ష లె రివ్యు వాట ఫలే లయశ్ఫుతిసమకిష్టతెః 

ఉపతి శ్యేజ్జగ దొోోనిం నారాయణవునామయమ్ 

శిష్యృమాహూయ తత్మ్కాలే సోన్మీవం సో త్రరీయకమ్, 

తా ఏ పుష్పం చ నన్న సస్య (పోతుయిత్వా చ మన్హ్రతః 

వ ల్ వ ళో టి తసో్యోస్టహోపర్శి వస బలిప్మాతం విచతుణకః 

ఆ లంకృత్య చ మాల్యాదై వీ వూజ యేత్ర్తాతక్యావక్ప శ్రలేత్ 

వావాయి తా బలిం తేన బలిపాలేణ చైవ హి 

సర్వదారేేషు సర్వత్ర పుష్పనాష్టిసో క్రమాగ౯ాత;ః, 

పూరా నము త్తరా_న్తం చ నికీ వేత్తు బలిం (క్రమాత్ 

తోయం వుప్పం బలిం తోయం చత్వా్టర_న్షత్ర విగ్రవోః 

తతో జీవం నమానీయ (కవముమాణాళ్ళనై శృనై : 

చావాకా వాహయీయుస్తం రథం సర్వాంగసున్షరమ్, 
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కమేణ నమి కాయను వే వేచ్చిష్యో బలిం (కమాత్ 

బలిం దతా్ట౭[గతో గచ్చేద్దేవేన సహ వా వృథక్ ౨౨౨౦ 

తతో చేవం (కమాన్నీ త్వా (ప్రాదత్నీణ్యక్రమేణ వై 

తత్కాలే తు బలిన్టేయ _స్తత్కిమ స్తు ప్రవక్యు కే, ౨౨౧ 

మణికం చ తతస్ఫన్థాాం వ పథమన్వారపాలకా 

తావసం నిద్ధిదం వై చెవ ద్వితీయ 'ద్వారపాలకౌా, - 9౨3 

న్య జేన్హా)వన్తరాలే చ యథావిధి నమర్చయేత్ 

(ప్రథమావరణద్యాా రే కివ్కీ-న్లం తీర్ణమేవ చ 53 

ద్వితియావరణద్వారే గచేళం శేషమర్చయీత్ 

_తృతీయావరణద్యాపి రే శొంఖవద్మనిథ్ తభ్రా, ౨5౮ 

తుహిణం చ బలిందం చ చతుర్థాఐరణే తథా 

సంచమావరణే చై వ ఖడ్డం శాజ౯ం సమర్చయీత్ . ౨3౫ 

షే చావరకో ళంఖ చ[కదూడె సమర్ప యేత్ 

చండం తేథా ప్రచండం చ స ప్తమా౭వరణో ఒర్బ్చయేత్. _౨౩౬ 

సోపానమభ్యే (శ్రీభూతం గరుడం చ సమర్చయీత్ 

హవీరతుకమగ్నిం చ అగ్నేయ్య్యాం సమ్యుగర్చ యేత్ . _952 

విమానదవీ, జే వాళ్ళే ఏ వివన్వ స్వం యమం తథా 

నై రొబుత్యాం వాద్వఒ-రతుం చ నిర్బుతిం చ సమర్చయీత్ , ౨౩౮ 

వన్పీమే బిత్రమభ రి క్చే కే తా వరుణమేవ చ 

బాయ వో ఫ్టముర్చయే చై చన వు వుక్చేశనురుతో తెజ్రా, ౨9౯ 

ఉత్తరస్యాం తు తుతారం కుకేరం చ సవ ఏయ్త్ . 

ఈశానం భాస్కరం. చైవ తీర్హై జానే సముర్చయేత్ + వారం 



ప్రుకీన్లా ఒ ధి కా రః 

భూతవీశే సమభ్య్ధగ్చ్వ చక్రం చైవ ధ్వజం తథా 
శంఖం యూథాధివం చె వ అకువాన్లం తభథార్ప ౫ో త్. 

వీళస్వ దథ్నీనే భాగే యే భూతా” ఇతి మస్త్తలేః 

భూత యతపిశా చేభ్యో బలిశేవం తు నిర్వవేత్. 

పాదౌ ప్రవాళ్ళ చాచమ్య తత్ర కార్యం సమాచశేత్ 

నృ_త్తగోయాడియు కం తు డివ్యస్తోతె )స్పమన్వితమ్. 

(వదవీ.ణత్రయం కృత్వా భామ ముతా జగద్దురుమ్ 

సోపానమభ్యే సంస్థావ్య రజ్జు బన్గం విసృజ్య చ, 

జయశ ఖై సథామ_నైొక్ష ద్యాస్నీ రాజనం తతః 
0 

తతో బేవం సమాడాయ స్వస్థానే తు నివేశయెత్, 

విష్థుసూ కం సముచ్చార్య (ప్రణామం ముహురాచ శేత్ 
ద ద్యాత్వప్పాంజలిం చైవ ద్వాదశా౭_స్టహడతురై 8 

పొరుషవం సూ క్ర ముఇళ్చార్య (ప్రణవం చ సముచ్చగ౯ 

ముఖవానం సమనై్యవ శక్తితో దవ్నీణాం దబేత్. 

తతః పతద్దవా త్రీ ర్థ్దమాదాయైవ తు పూజకః 

(తిః వీబీన్నియతో భూత్వా తుళసీమవి భవయేత్ 

వ్రత్యూవళ్చ ప్రభాతిశ్చ మధ్యాహ్న క్చా౭_పరాన్లా కథ 

సాయంకాలో నిశీథన్చ పూడాకాల'స్తు వట్న్మ తాః, 

ప్రాతఃకాలేర్చవం కూర్యాజ్జదపోమా భివ్పద్ధ యే 
రాజరాష్ట్రాఒఒభివృద్ధ స్టర్భం మధ్యావష్టి ర్పనమివ్య తే. 
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సాయంకాలేఒర్చనం చైవ సర్గసస్యా౭_భివృద్ధ యే 

ఉషహః కాలాఒఒర్చునం పో కం (పజాపశువివృద్ధ యే, (9 

అవరాజ్షోర్చనం చవ దె ళరనాశన హేతవే 

అర్థ రాత్రా౭_ర్చనం పో కం చ తుష్పాదభివృద్ధ బే, "౨౫౩ 

నవం షట్యాలపూజాయాం భలము కం విశేషతః 

వట్కాలం వా (త్రికాలం వా ద్వకాలుఎ కాల మేవ వా ౨౫౨౩ 

తె ఏహి కాము మ్మీకప్రదమ్ 
దా 

పూజనం దేవ జేవస్య 

వషట్కా లపూడినే కు ర్యా దాదా వావానంబుధః. DA 

తథా న ఇ కేలార్పనాయాం కు ర్యాదు ద్వాసనం పరమ్ 

అ అల " జ్య > వల ఉవసన్ధ్యాసు బేవెళమాసనాద్యష్ట్రవిగ ప్రాకి. క్ య 
జల్ 

సమభ్యుర్చ్య హావిర్ష ద్యాద్వినా *బాళానుం బలిం తథా 
పువ్సన్యాసం చ హాళరామం చ వదివా రార్చనం బలిమ్. ౨౫౬ 

నిత్వ్యయాతోక్సవ వ 3 న వేత్యుపసన్హ్యాసు వర్ణయెత్ 

(తి కాలమర్చనేఒన్య(ే న్నవనం (పాతేేవ ఫా —242 

(పోతుణం చాన్యకా లే తు మ,న్తేజేత్యాహ పూజనమ్ 

శిహ్యోణామప్యభావే తు వర్షాద్యుపవాతౌ తథా. ౨౫౮ 

తేభా వాద్యాద్య భావే వా బలికాలే నమాగ కే 

తదా చేవాంత్సరూ వావ్యా ద్యారా నికీ శేద్బలిమ్. ౨4౯ 

(సూర్య స్తా ర మన్తృముచ్చాగ్వ క వాటం బన్గ య మే త్రతః 

మధ్యా హ్నే వైన సాయాపేన్న కాటీ కాలే తధా 2.చచేత్ . 



© క్రీ శ్లూ౭ ధి కొరక 

తశ్రై వోద్దాటయేత్కా.తీ సర్వం పూర్వవదర్చనమ్ 

పుష్పం ద్వారార్చితం శోధ్య వునక్ష్వ్వా రే సమర్చయీత్ . 

ధు)వవీఠే తు పుష్పాణి న శోధ్యావి పునః పునః 

తాని వుప్పాణ్యనుద్ద్గ ఏకోన తదూగ్వే న్యాసమాచశేత్ , 

సాయార్చనే తు చాని స్యువి౯-ర్మాల్య్యాని న చాన్నుతః 

కాతుకారష్టిస్చితీం స నుష్పుమాదడాయ నీది బుద్ధ 

Ti లీ 
pe 

వీఠే పాళ్ళే ఏ నిధాయానై రరర్భయేత్తు నవైర్ననై: 

నే 
అ న్యవేలార్చన్నా_న్తే న తు సంకల్ప స్ట్ శథయనాననమ్. 

విముచ్య వ_స్త్రమాల్య్యాదీ౯ నసూత్య్మువ స్థం నమర్ప షి చ 

అభ్యర్చ్య పువ్వ్పగం ధా. క్ట చేవ దేవం శ్రియః పతిమ్. 

సర్వావ.ధివిమిశం చ కషాయం తోయమేవ చ 

నివేద్య చేవ దేవస్య ముఖవానం విదాపయీత్. . 

యడై. ప్షవ్లవిమితి (పోచ్య మృదువా దై పర్మనోరమైుః 

దివోప్టిపభాననహి కే దివ్యాలంకార శోభి తే 

పరిష్కలే వితానాడై సిగ్టివ్యధూపై. స్పుథూపితే 

మవావోజా స్పరణోచేతే శయనే శాయ యేద్ధరిమ్. 

క్రీభూమ్వ్యా చ సమాడాయ కన్మన్హాభ్యాం కమాద్దురుః 

శాయయేద్దేవపాశేల్వా తు ధువన్తి ఇతి చోచ్చశేత్. 

ఓఅగ్సితస్సుము కణా౭_నసీ సువన్మగరుడధ్వదె 

చక్ర పాణే మవా బౌెఘారా య ఖేష్టం వస ఓం నమః *ి 

బ్రతి మంత్రం సముచ్చార్య భకా్వా పరమయా యుతేః 

(పాతరావాహితాం శే క్రిం (ధువబే కే వగోపయీత్ , 
Nn 
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వ్రదవీ.ణం వణామం చ కృత్వా మం కే జేలిక్క 

స్తుత్వా పుగువనసూశ్తేన విమ్షుగాయతియా తథా. ౨౧౩ 

వ్యావక[త్రయమ్మన్తళ్చ తథా +విష్లోర్ను కాదిభిః 

(అతో చేవాిడిభిర్మంతె ఏర్శంతై_౪రనై ్యళ్చ దెవ్షవై ః ౨౭9 

వ కాత రాదిసూ కెక్స ద్వాదశాఒష్టషడతురః 

ముహుః పుప్పాజలిం దత్యా[ శామయేద్దోససం చయమ్ 9౭2౪ 

ఆధ వ న్నే వి నేచ్చేణ వూజనం చాత్సవాదిము 

(బ్రహ్మ స్థానం కాతుకస్ట ఫూర్వమేవ సమోరితమ్. ౨౭౫ 

పాళజర్షయోః కాతుకస్యా౭_థ స్థాపయే త్సా్నావనాత్సవా 

ఉత్తశే కాతుక మై సవ బలిబేరస్య సంస్థితీః, ౨౭౬ 

గ ర్భాలయస్య నంఫోవే తథ వా ముఖమండవే 

అ నరాలే-థ ణా స్ధావ్య పూజయేత్సా్నావనాత్ప్సవా. 922 

స్నావనాత్సవయోఃః కుర్వాత్సూరో్టకార్చనము_త్తమమ్ 

ఆసనాద్యువచా రాంళ్చ కల్పయేత్ హోడళాఒథ వా ౨౭౮ 

(త ఇరాదశోవచానై. EA సా _న్హం సమ్యుక్సమర్చయేత్ 

నవోపథారె రై రభ్య శ్చ్యే దనపోయిగణాం _సథా. ౨౭౯ 

ద్వార చేవా౯ దాషరపాలాక్ లోకపాలాం_సశావ చ 

అష్టోపదారై ర భస్టి క్చే స్రిన్నూూ_ర్రిమంస్రైస్పమాచ లేత్ . | _9౮౦ 

బత రాకా వరిబారాంళ్స్చ యజేత్ పోడశ విగ హాః 

తఖువ పాకలవమ్మ్యాళ్చ ద్వారలమ్మ్యాశ్చ కారయేత్, ౨౮౧ 

ఫీంనత్సలమ్మ్యూళ్ళ తథా .చేవేన సహ వబాఒచశేత్ 



ప, కీళ్తా ఒధి కార 8, 147 

అవ తొరప్రతిపాయాం ధు)వర్చాం నొ౭_ధథ కారయీత్. ౨౮౨ 

త్రిిక్రమప్రకిపాయాం [ధువార్చామర్చ యీ త్తతః, ౨౮౨౪ 

ఇతి శీ9వి ఖాన'నే భగవచ్చా స్తే భృణుపో 9కాయాం నంహి తాయాం 

వికీర్ణః౭ధికాశే 2స్టాదళో ఒధ్యాయః. 

లాలా. shh a 

ఆ ఫైకోనవింళ్ ఒధ్యా 

--హాంతూ--- 

లం = భగవదర్చనమ్ ౫ 

అత డోర fo ధ్ఫువార్చాయామర్చనం సంప్రవత్ష్యు తే 

మరూర్థాది వీఠాత్సన్న్య్య_స్తవుష్పాపీన్యపి శోధయేత్ . ౧ 

య్ “గవీశార్చనం స్యాచ్చే త్రికాలం సషానమాచ రేత్. 

(ప్రాలర్మ నవా యో ర్వాజఒఖ యోగవీళే ధభ్రువాఓర్చనమ్. 2 

భోగమేవ ధు)వార్బాయాం (పాతర్మథ్యాహ్న యూరపీ 

(త్రికాలం వెఒథ సంసా వ ధు)వార్చాయాం విశేషతః ల్ 

వ 'ప్రాదీన్వపి సంశోధ్య వుష్వన్యాసం చ పూర్వవత్ 

శివాదీనర్చ బు త్వా కు పాదరీఖే సము నృత; '్రో 

తథాసనాదై ఫ్రసురె (శ్చ (త్రిసంధ్యం చార్చయేద్చుధః 

అన్థయామే శు పూ ర్యా న్వమర్చయిత్వా చ పూర్వవత్ . వ! 

హావిష్నవేద' యీవైనా౬ను_క్షమన్యచ్చ పూర్వవత్ 

అచావానవిసర్లా తున కుర్యాదితి ఫాననమ్. [a 
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అథ వశ్న్యే౭.ర్చనాన్తే తు విధానం ప్రతి కర్మణామ్ 

సౌవర్ణ ముత్తమం పాత్రం రాజతం మధ్యమం భవేత్. 

అధమం తామిపాత్రం తు (తీవిధం పాత ముచ్వ లే 

(త్రితాలము త్తమం పో” క్షం ద్వితాలం మధ్యమం భవేత్. 

అధమం త్వేకతాలం స్యాశ్ర్రి, విధం పొత్రవి_స్తరమ్ 

విసారేణ సవమాఖా వతం త ఊూూర్మధ్య్యమమధ్యు మమ్. 

తస్య మభ్య (తీభాగై కం కర్లి"కా౭_౦గులము చృ) యమ్ 

వరితో౭_ష్టదలం కురా్యాత్కర్టి కో చ్చ) యమానతః, 

ద్వ క్టంగులం మూూాలనాహాం సారా చద్యోగం త్వర నాహాకమ్ 

కించిత్సలాంబుడాకా రమ్నగం | కు రాష్ట్ [వరా 

డ్విప్రస్థతండులై ః సకష్టమన్నం తోటే వ సితే 

'అభిభార్య ఘు తేనై. పం మ్, 

దశాంగులం వా ఉత్పేధ దాైవజొఒ౦గులమేవ వా 

తిత్నా(తం చ సమాజాయ కాతుకాగే” సధాయ చ, 

కాతుకాచ్చ కిమాదాయ వార్చ మమేదష్ట్రవ్మిగమోః 

పరబహ్మాణ మిత్ఫ్యుక్వా పరమూ ఆతా నమిత్యపి, 

భ్ _కృవత్సల్కు ఆకూేళంి చతుర్మూ ర్రిభిరర్బ యే త్ 

(పాతః వుష్వుబలిం కు ర్యాన్మ ధ్యా శ్యన్నాన్న బలిం తథా, 

సాయే త్వర్థ్య బలిం కు-ర్యాత్చూర్వ మేవ (ప వోదితమ్ 

తెండులై ? కుడు మై శ్చా౬ఒఒపి యథాలాభవమథావి వొ, 

శు9తం చార్జ్యస్ట బలిం రుర్వ్రాత్సుప్పం తు చతురంగులమ్ 

శిహృమాహూయ తత్కా_లే సోస్ట్రీషం సో త్తరీయకమ్, 

౧౧ 

౧౨ 

౧౩ 

౧౮ 

౧౧౫ 

౧౬. 

౧౯ 
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సౌవర్ణ్లం రాజశం తామిం శేవమధ్యమగెొణతః 

రత్నద(ప్రతిమూం కుర్యాన్మానోన్మానం న విద్య తే. 

ఉపహీవం గోలకం జేయం లిదోవూనం డైమాత్రకమ్ 
హా కక ఫ్ (| 

శేశాన్తార్చా సమం భాగం సంగమాత్సుటసూ త కమ్. 

పుటసూ(క్రాద్దనువక్య న్తమెకమేకన్తు భాగళః 
a) గలమర్ధాంగులం వించ్యాన్మాత్రార్ధం గీ)వముచ్చ త. 

హిక్కానాదయపర్య నం ముఖం వమా. ళా ధికం భవేత్ 

హృదయం నాభి తావో కం తదధసాాత్తు తత్సమమ్, 

ఊరూ చ ద్విముఖాయావమం గోలకో శే త్పెధమివ్య తే 
చరణం జానుమానం చ కాలాయ వురతో వరకు? 

హపిక్కాసూ కాదధిస్తాత్తు బావాుడిగముఖనేత్రకమ్ 
(ప్రకోన్ధం ముఖుబన్ధం చ ముఖమన్ధాధికం భవేత్ . 

మణిబన్ధాంగులస్యా౬ గి ముఖాయావమం (ప్రశస్యతే 
చతుర్భుజం చ కతా‘ త్తు మానమేవముదాహ్ఫతమ్, 

= ** = == = = -వకుర్యాత్పదడ్యాకారం హం నోలకమ్ 

అథ వత్న్యే విశేళ్సే ఇ హవిపెస్పేకం విఫానత;, 

వక్వా నిశ్తానుసారేణ వాపీంవ్యుపి చ కల్పయీత్ 
అల్సే మహతి వా తుల్యం ఫలమాథఢదర్శి ద యో: 

నివేదయిత్వా చేకేశం కల్యాణం కార యీద్బుధః 
అవడక్వా? ఘృతం యత్తు కలా్టణమళుభాయ వై, 

అలాభే చైవ వ సర్వేషాం ప్రీహీణాం తండుబాం స్తథా 

of 

వ 

జ్ 

వః 
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డిగా 
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విప్యుం గరుడ వత్స త్వా పా్రముద్ధ్భృగ $ తత వై వె 

ఉదుక్యి మితి వుం కే శివ స్పచ్చిరసి న చేశ, ౧౮ 

(పదశ్నీఇం తతః కుర్యాశ్కు_ ర్యాచ్భబ్దర వై ర్యుతమ్ 

వి తానఛ్యతేస సంయు కం పీంఛచానురనంయుతమ్. రాకా 

భూపదీవ పఏసమాయు క్షం శనై: క ర్యాత్స్ర9దవీ.ణమ్ 

(వపదత్నీణత్రయం కృత్యా (వవి జేదాలయం బజబుఫః. _ ౨౦ 

భూతివీఠా స్తే తి స్పుద్ల ఎపీ యాత్తు తదర్చకఃః 

కాతుకా?ే) తు సన్న రన ఓీంకాశేణ నివేశ యేత్. ౨౧ 

బల్వ్య(గ్రం ఖుండయి త్వా తు చేసేశాయ నివేదయేత్ 

తచ్చేహం సోదకం చైవ భూః తవీళే తు నివ్నీ చేత్. 99 

ఉత్సవం క రుకావు శ్వే త్రిసంధి సేషవయు త్తమమ్ 

సాయం (ప్రాతర్మధ్యమం స్యాఖ్సాయం మై వా౭ధమం భవేత్. 

బలిం చ బలి'బేరం వా కారయుదితి కే చన 

బల్యర్థం క్ల ప్పదేవస్య వోగ్ట వ్రమానముదాహ్మతమ్. రి 

మవాబేరస్య వా నేన చై కవింళతి కా2.౦గులమ్ 
స_ప్తదళొంగులం నిచ్య్యాద్హాపడ క౬-౦గుల మేవ వా, 9X 

శేవ్షమధ్యకని ఫ్రాని త్రివిధం మూనమాచశేత్ 

అర్వాజేరతిభాగై. కము త్రమహృతిమాభ వేత్. ౨౬. 

తన్మానస్య దళాం శన త్వేకోనం మధ్యమం భవేత్ 

మధ్యమనస్య దళాంశేన త్వేకోనమధమం భవేత్. ౨౭ 

నుహాతో ముూగలజేరస్య ముఖాయానుం ప్రశస్యతే 

బల్యర్థం (ప్రతిమాం కుర్వాత్సశ్వేపాం స్థావనం భవేత్ , 9లో 



దుకీశ్ల్తా ల ధి కా ఈ, 

శత్రద్వయం పంచవింశద్వ్రిహిభిః వూరితం తు యత్ 

'శు క్రిమూ(త్రవింతి ఖ్యాాతేం మూనం లేనైవ కారయేత్. 

తద్ద ప్రాయం తిలబుత్యు'కృం (ప్రకుంచం స్యా త్తిలద్భయమ్ 
వ్రనృతి_స్పద్ద వయం సో క్రం కుకుబం వ్రసృతిద్వయమ్, 

అంజలి _స్లద్ట సయం పో కం ప్రస్థం స్య్యాదం జబిదయమ్ 

పాత్రం (ప్రన్గద్వయం పో” కృషూథకం తద్ద రయం భవేత్. 

చతురాఢకసంయు క్షం వోణమిత్య్వభిధియతే 

దోణద్య్వయం భవేశ్షారీ భారంఖారీదీయం భ వేళ్. 

(దోణతంకులనంయు క్షము _తృమం హవిరుచ్వుతే 
తదిర్భం మధ్యనుం (ప్రో_క గంతదర్థమధమం భవేశ్, 

య త్రమో త్రమమిత్యు _క్షమనదోణ స్తు సు తోండులై a 

అధికం యనే శ్రసాాల న కం సర మువాహావిః. 

తద్దె సండులై న్పీద్ధం మభ్యవం హమావిరుచ వే 

వడ్టోణై స్ప సందు అఆ లై స్సిద్ధం వావిరు తమమభ్యమమ్. 

(ట్రోణహీనం భ వేత్తస్మాదు తమాధమముచ్వతే 

మభ్య మో త్రమమిత్యు కం చతున్దోణై స్తు స్తు తండులై 8 

దో )ణ్యత్రయం భ వేద్య కృతం మధ్యమమధ్యమమ్ 

మధ్య్ధమాధమమితు్య క్త కం దోణన్వ నుకృతం వావిః, 

దోతేన తంకులేనై వ సివేద్య౭.మధ మా త్తమమ్ 

తస్య మధ్యవమముత్యు కమాథ క ద్వయ సమ్మిళి కు. 

ఆఢ కేన తు సంయు_క్షమధయాధమముచ్యతే 

తేంతులానాఢ కార్హం తు చేసీనాం తు ప్రకల్పయీశ్ . 
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చరుప్రస్థద్వయం పో) క్షం హావి రాఢకము చ్యతే 

(పన్థం కుడుబసంయు కం పిళాచానాం బలిర్భవేత్ . 

గంధవర్ష ర పై ర్టుస్టైః వ్యగావ్యూస ంకులా సభా 
ఫీ 

(పయాల్య తంజణులాక సమ్యక్ నిష్చీ పని చ పునః పునః, 

తు? (వ్రతాళనం కళా (వజాస్రాలితి మన్త్ర, తః 

ఊర్ణ సరితీతి మన్తేణ పతే 'ప్రవీవ్వ తండులాకా. 

ఛుల్ల్యామారోవ యేత్సశ్చ్వా దెష్టస్ట వే జుష్ట్రమిత్యువి 

(వాచస్పితీతి మన్తేణ హవిన్పి ్వన్నన్తు పాచయేత్. 

ధూమగస్టరసం న్విషన్నముతిపకషం చ నీతలమ్ 

శేశకీటావవిన్ధన్తు త్య జేత్పర్యుమిళ ౦ తథా, 

మరీద్దం చైవ మసోముద్దం కరాకీస్థం రాజమాపషకమ్ 

కదలీ పనసం చైవ కరంశ్యాండం బృహతీ తథా. 

కందమూలపలాన్వ న్వే సారాభ్య్యా ఉవదంళ కా; 

షం దధి సమాయు. క్రమాజ్య యు కృం. ౪౭౭౪౭౭ 

హవిః కృత్వా చతుర్భాగమూార్భ వ్రభాగ సివేదయేత్ 

అధసా బేశభాగేన "ఊజబారావమౌ-స్థం బలయ్ తథా. 

యదంళం పాత్రసంశిపం పూశాయవ చ నిర్మితమ్ 

సావో రాజే పాకే కాం స్వే తామే బివేదయీత్. 

అగ్ని కాళ్యావిష్టం చ బలిశిస్లం చ యద్ధవిః 

తత్సర్వం వూపేకామైవ ప్రోక్త క మేవం మన్వ్.ఖిః* 

Gr ద. 

ద్వితియావరణే పో) కనూగ్నేయ్యాం వచనాలయమ్ 

అర్చకస్య గే భా వా2౭ఒవి పాచయిత్యా నిచేదయీత్.. 
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వృకీ రాం ధికార్మ 

(ప్రణిధిం బాజ్యస్థాలీం చ (ప్రోవణీప్మాత మేవ చ 

_ అర ర్హకద్రదానపొత్రం చ కుడుబేన (ప్రపూరిత మ్: 

వావికపాత్రప్రమాణన్లు బలిపోతగ ప్రమాణతః 

పానీయదానప్మాతక్రం చ "కాంస్యం శు క్రిజమేవ మ్మ 

హిరణ్య యం వా రావ్యం వా యథాశోభమలంకృతమ్ 

తాంబూలదానే ప్వేనం స్యాత్ ్ పెనస్ట్మం కాంస్టమేన 

దవ౯ణ ణం చ (ప్రదాతవ్యం (ధువానసనమం భో చేత్ 

ఆవాహనార్థప్రణిధిం వ్రస్రమాత్ర పిపూరితమ్. 

కలుపుం కృమిశె వాలయు క్షం న్నూత్రినవర్లితమ 

గన్టవ సర యె ర్టుష్టమకుచిస్థానమాద్రితమ్. 
లి జరు ఓ 

పం కాళ్ళదూమితం చై చైవ సాముద్రం వల్వలోదక కమ్ 

అ(గ్రాహ్యుముదకం గావ్యా మేభిన్షో మైర్వవరి తమ్, 

ఉత్తవుం త్రిగుణై రద్భిస్సాన్ననం చాథమమొచ్య కే 

అభి పే.కో నదీభ్యాస్లు మధ్యమే మధ్యనుం భవేత్. 

॥ 
వ్, ఉళీరచన్షనో పేతం యజ్ఞలం పాద్యముచ్చ తే 

వలాలవంగతకో._లజాతి భలనమనిషత మ్. 

ఆప ఆచమనీయార్థ ముళీరామయచన్షనై ౪ 

ఆపః శీరకుళా గాది యవసిద్ధార్థతండునై. ఫం 

తిలీపాసమాయుకైర గ్ల శ్ ఫ్రమష్టాంగముచ్యతే 

చస్టనం చాగురుతె వ 'కుంకమం గ ఉచ్యతే, 

వకం దయం [త్రయం వావి కహ్నాశేం చతువ్హ్ల యమ్ 

ఉశీరచక్షనో పే తం ఘృతయు క్ష కోం ఘృ శాఫ్టుతమ్ 
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కించిత్క_రవూరసంయు క్షం ధూపమిత్యు చ్య కే బుధైః 

గోమ్బు తేన కృతం యత్తు దీపము త్రమముచ్య లే. 

చతురంగులమాయానుం రాజసం దీవమేవ హి 

దీపం తత్త్యింగులాయామం మధక్టమం దీవముచ్యతే 

అధమం తు భ వేద్దిషముంగులద్వాయ సమ్మితమ్ 
కావీలేన ఘృ కేనా౭_పి కృళం కర్ప్యూరవ ర్హికమ్, 

ద్వం విమ్హుపియం (పో! కొం సర్వసిద్ధి ప్రదా యక మ్ 

తామసం తు భ వేద్దీవ ం మాహిసపేణ తు నర్పిమా. 

నృక్షబ్రీజో దృవ న్నే హదేపం “పెశాచముచ్య తే 

తావోసం మావి ఎపళిచమ యోగష్టం దీవముచ్య తే. 

వమైముం కార్పాసజం వస్త త్తం పమ్శదాంగస ంభవమ్ 

దశోహసాయతకం చె చావ విస్తారం తు డి సా_స్తకమ్. 

నుషోవారం తు నుళ్లేత్లం విశేషం వ రమ్యే. 

టే రాయామారమాచేన వ సబిసార ముచ్యతే, 
ఢి ww -- ర 

విస్తా రాన గుణాయామం సదకం తు సలకుణమ్ 

మయూర పింశ్లౌ 8 కుర్వాతు చతుస్తాలం తు వి స్ఫృతమ్, 

అఫోముఖం తు క_ర్గవ్యమత ణా ప్రముఖం తా. 

పంచా2_రడ్ని (పకూకోర దండస్స్యాదధమం తథా. 

అధికం ద్వాదశాంగుల్యం మధ్య మే-వో_త్త తమేపి వా 

వవం పింఛం సమాఖ్యాతేం చ్ త్రలతణముచ్యశే, 
ళ్ 

పట్లాలం ఛత్రవిస్తారము త్త కమం సముదావ్చాతమ్ , 

మధ్యమం పంచ  కాలంస్వాచ్చ కు స్తాలమభాధనున్. 
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వ,కీర్లా ఒధికా రః, 

వా క్తికం తు భవేచ్చత్రం వషస్ట్రేణా౭పి హితం తథా 

వస్తేణ వా తథా కుర్యా త్తాలషత్రమథా2.పి వా, 

ఛత్రం త్వధోముఖం (పో_క్షం డండం పింఛస్య దండవత్ 

సువర్మరగ్నెసంయు క్షం కుర్యాదాభ రణాదిక మ్, 

ముకుటం కండలం చెవ వారం జేయూరకం తేభ్ధా? 

కటకం కటిసూక్రం చ వుస్సం వై వె వహారశూపు శే. 

కుర్యాదుదరబన్ధం చ రత్నపహోరం చ మేఖలామ్ 

జోరం చ కర క వుప్పం చ (పతిమాయా యథార్థ కమ్. 

బానర్ శ్వామురం కు రాష్రత్సిం త్రై రా ఏ౭_పీ మయూరజై 8 

దండం హా _స్తప్రమాణం స్యాద్బాల దండప్రమా,:కమ్. 

సామరత్నమయం దండం తార తానుమయం కథా 

అథ వా దారుడండం స్యాన్మయూరవింఛం చ యోజయేత్ 

వవం తు జామరం పోక కం (ప చ్భీన్నవటముచ్యుతే 

మైమ కా ర్పాససం ముక్తం ద్వారమానన్తు కార యీత్ . 

అథ వయో విచేశే.ణ నహహ్రధారావిధికిమమ్ 

సౌవర్ణ ౦ రాడతం వావి తోమిం వాపి స్వశక్రితః, 

ఉత్తమం పోడళాంగల్యం మధ్యమం ద్వాదళా*_.౦గులమ్ 
అష్టాజ-౦గులం తదధమం యథాశక్తి చ కారయేత్, 

వతె రంగులిభిన్ఫవ్య్యాక్ భమోకృ్ళత్య చు చన్షవత్ 

భాగం భిత్తు న (పోక కం గోలకం వా విశేషతః. 

సీమావృ త్త తంతే విస్తారమష్టాంగులసితి సృ గ్రెతేమ్ 

కర్ణి కాయామవిసారం గోలకేర తు యవోన్నతమ్, 
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మభ్యే రత్నం సువ్యర్ణం వా యథాళోక్తి సమర్పయేత్ 

కర్ణి కామభితః కుర్యా ద్దళాన్య ష్ట్ర సునంగతమ్. నా! 

పరితష్టోశశదళం దా్వాత్రింశత్క_ర్లి కం బహిః 

చతుప్షన్టిసమాయు_క్తం దళం బాహో వ్రకల్స్పయేత్ , నాజి. 

దలే యవద్వాయభునం శేఖానుపి చ కారయేత్ 

సవాసృసుషిరైై ర్యు కం సమానో కం చ కారయేత్, ౯౭ 

పోడశ ద్వాదళా ప్రా భిరంగుల్యాయామవిస్త బ్రతేమ్ 

మూలం తద్ధ స్తవిస్తారం శంఖా_నరసమిాకృతమ్,. ఛా 

వద్మాకృలిం చ కృత్వా తు తొ చ నాలసమాయతెె 

శేషం యుక్తా (పకుర్వత జలనిగ్రమనం బుధకి,, ణా 

సర్వసాంద ర్వసంయు క్షం తేధాకారం చ కారయేత్ 

ప్రవాళ్య పంచగ వ్యేన తోధసీయేన కోథయేత్. ౧౦౦ 

.చెవాలయస్వ వ్రు బ్రో గోమయేనోపలివ్య చ 

థాన్వ ర౭శిం సమా న్తీర్వ వస్త్రం -నోవరి విన్వ సేత్. (౦౧ 

be ‘ 
ఉత్తరే వాన్తెహాతళామం చ వర్వ్టగ్నిం చైవ వఫూర్వవత్ 

ఆచారం పూజ'య్ తత నవవ ప్రాంగులియశకై కి ౧౦9 

తం తెందుమండలం భ్యాఆ్యా వచ్చే వద్యనిధిం తథా 
శంకే కంఖునిధిం తద్వదావా హ్యైవ సమర్చయిత్ . ౧౦౩ 

వుణ్యాహం చవాచయిళతాా తు దశ్నీణాం చ దచేత్సునః 

బింబశుద్ధిం చ కృతా షతు మంతేడై వా౭._భిషిచ్య వు ౧౦౮ 

చేవ దేవం సమభ్యర్చ కి హవి స్తత నివేదయ్త్.. 
ఏవం నై కృతపాతా)ణి జేవార్థం చ ప్రదాపయేత్, ౧౦౫ 
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తస్వ కాయకృతం పావం తణ్ కణాదేవ నళ్య్ళోతి 

సర్వదోపో పశమనం వివ్షంభ క్తి క్రి వివర్ణ నమ్. ౧౦౬ 

ఇతి (కీవె ఖాన'నే భగవచ్చాా స్తే నే భృగు పో కాయాం నంహితా యాం 

(కీరా ఒధి కానే ఏకోనః౯ంశో ఇ_ధ్యాయః. 

ఆాయ్రాదకమాలా 

అథ వింళోఒధ్యాయః. 
BE VF 

=| ర మో దీ ప వి ధిః 1 

అతః వరం ప్రవక్యామి రమోదీపవిధ్మికదుమ్ 
_ సౌవర్ష్యంరాజతేంవాపి తామింవాపి స్వశ క్రితః. ౧ 

దాష్షిత్రింశదంగులం శేహం మధ్యమం పొదహీనతః 
అధమం వింళదంగుల్యం సమవ్న త్తం తు కార యేత్. 2 

అప్టదిము చ మధ్య చ చతుర్చిము చ వా తథా 

శేవలం కర్ణి కాం వాథ కర్ణి కాయోస్తు విస్తృతమ్. 3 

తదర్భమున్నతం నింద్యాద్రంజడాయావమం పుడంగులమ్ 

ద్వ ఫ్రంగులం తు వరీణాహాం తదూ్వ్వే భాగవిస్త కేన. ర 

తదర్భ ంని _స్పృతో కేధం దివ పపాతేం (ప్రకల్బ్ప్య చ 

నా శాలిపివ్హం వా గోముయం వా సమాహారేత్ . ఎకి 

క భక తు విన్య స్య పాకే సంయోజ యే త్తతః 

ఆథకం వా తేదర్భం వా పిండార్భం చ చరుంపచేత్ . ౬ 

వోరిద్రమార్భసంయు క్రం పాలే ప్రవీవ్య మంత్రవిత్ 

ఆజ్వేన (స్రావ సంమృజ్య ముస్టిమూ[క్రం దృఢీకృతమ్, tu 
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దశవీండాం _స్టదర్ధం వా సాఠుతం చ నమావా చేత్ 

జలేన కుంభ మాపూ కష్ట సర్వగన్గసమాయా తమ్, 

yy" జా 
కుశ కూ ర్చానిష్టని కీ ప వ ల్లవై రపి భూషయీత్ 
అప్టమంగ లసంయు క్షం పాద్యాచమనసంయాతమ్, 

పుష్పగంధసమాయు క్షం ధకావది పార్ట 

వృధక్సాకే సమాహృత్య జేవచేవం చ హూజయేత్ . 

శంథభ్వానిసమాయు కం వంశధ్వనినమా యుతమ్ 

భరీమృడంగనువిర వాద్య ఘాోోషసమాయుతమ్. 

స్మోతధ్వనిసమాయు కం స్వ సిసూ కృసమన్వితమ్ 

దానీభిళ్చాఒథ వా భ్తెస్స్ర్పహసోవరి ధారతో త్. 

(వదథటీ.ణం శనై గత్వా జేవాలయముపావజేత్ 

ఆచార్యం వూజయి త్వా తు జేవచేవం (పణమ్యు చ, 

రతూదీపం సమాడాయ శియే జాతే” బ్రతి బువా 

బింబనూార్ది న్న తు సంయోాజ్య (తైః (పదఖీణమాచశేత్. 

డిక్సిండం తు విసృజై. వ్ర్వ పోవు యి త్వా చ మ,న్మ విత్ 
<< 

(పదవీ, ణం (ప్రణామం చ కార యేదప్త్పమంగలై 2 

పాద్యమాచ మనం ద త్వాగన్ట పుష్పాడి భిర్యజేత్ 

ముఖవానం చ దతాష తు నుతిమ_స్తేళ్చ నెన్లవై *. 

సమాలభి ౪న హస్తాభ్యాం పుప్పుదూర్వాంకురాశతు తె 8 
పాటే వుష్పాంజలింకు ర్యాత్కు ర్వా దేవస్య మ న్తృతః, త 
ఆలయాత్తు బహిర్ష త్వా వీకహీ్మో ఏ తు సిటీ చేత్ 
కాతుశే బలి'జే శేవి సాక్షపనే ప్యాత్సవేజ-వి చ, 

౧౦ 

౧౮౧ 

౧౩ 

౧౪ 

౧౫ 

Oy 
ఇ తా శా 
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(పాదుర్భావే చ స న్వేషూమౌావి ర్యా బే తశ్రైవ చ 
వవమేవ తుకృత్వాతు భామముత్వా విచమ్ణ:, ౧౯ 

చ| కవీళామితాదీ నాబుందాదీనాం తేశావ చ 

దర్సన మణం చె వమా వ చే? స్త 8 శనం భా ణం మై రాద శచ్చ్భాస్తృవి తృమః, ౨ం 

వోూవోదజ్ఞానతః కు ర్యాత్సర్వవోనిర్భ విష్యతి 

సాయాహ్నే చ తివూజా నే చోత్సవా నే చ నిత్యశః, -9౧ 

వవమేవ విధానేన కారయేదు త్తమం విదుః 

సరళా న్తికరం బా2_పి నర్వసంపత్సమ్మృద్ధిదమ్. _౨_9 

ఉార్మిద్యాదివినా కేన న ర్వా౯ "కామాన వాను యాత్. 

* వరం (వ్రవమ్మ్యూమి విపికానాం తు లతణమ్, ౨కే 

మాతాం లేన వా కుర్యాచ్చిబి కాదీః ఏ ధానక 

ఆవృతం తేదర్గవిసారము తమం తు విధీయ తే, ౨౮ 

తత్ పడంగులహీన న్హు మధ్యమ తు (ప్రీ ర్మితమ్ 
విస్తారాధ్యర్ల పా దేన అఆయామద్విగుణ౨ భవేత్, ౨౫ 

ఉ_త్తమాధవమమ వ్యానొం శిబికావి సరో భవేత్ 

(తిభాగై కస్య భాగం స్యాచ్చతుర్భాన కభాగికమ్. ౨౬ 

పంచభాగా కభాగం స్వాాడిషస్తారస్య ఘనం భ్ వేణ్ 

తచ్చతు ర్భాగ మేవ , స్యాచేక_ కం వమనం భవేత్. ౨౭ 

“శషవభాగం తు వద్ “9 కం తలాయు క్రి వి శేవ కః 

శొబి కావి సృతం చై వం ఛాగై కం భాగ మేవ చ. ౨౮ 

తచ్చతుర్భాగ వేవో కం భిత్తు వ్ బేధం విధీయ తే 

ద్వితలం [తితలం చైవ గులికా ఫలకాభ వేత్. . ౨౯ 
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గులి కాపాదతలో ల్చేధం మధ్యో్యోర్ల పత లవత్సమమ్. 

చతుర్భాగై కమేవన్తు నవభాగై కమేవ వా, విం 

అంగులం చాంగులార్భం చ డోగ్ధ ఏవట్లారి చ సంయుతమ్ 

అతః వరం వ్రవమ్వ్యూమి రథాదీనాం విధికముమ్. 3౧ 

పంచషట్స ప్రతొలం వా చాప తాలమథా2-వీ వా 

వీసారాయమమేవం స్యాదు క్పేధం ద్విగుణం భవేత్. విం 

మండవద్య్యారయు కం వా కూటాకారమథా--పీ వా 
అభధరాధరమాయామం రథాయామ్మ్యత్రయం భవేత్. 33 

ఛత్రస్యాయామవి స్తారాదు కే చాగ్గప విమాణతః 

ఏనం తు పరికలె లై ఎఫ్రైవ నివి కాయామముచ్య శే, విక 

రథాయావమసమం వా౭_పీ పాదహీా నమభాగ్థక మ్ 

విస్తారం త త్తి ఈ భలె. కమూయావుం చోచ్చయం భవేత్. ఎ 3 

వినారార్ల ర్భ సము క్సేధం విస్తారార్థాధి కాయతమ్ 

కయేనం సంప సకలె ఎ రివ పూర్యో శే కేన్ వ దాదుణాః ఏడి 

సర్వాలంకారసంయు కం సర్వసౌందర్య సం యుతమ్ 

శిల్చశాస్తో క్రమాశేణ తిల్పిభిః కార యేద్చ్బుధః, 92 

వంచగనై కిస్సుసంకోధ్య వాన్తుహోమళ్చ- హూయతామ్ 

పర్యగ్న వై చెవ కలా తు కలనె చౌస్సాషసయే త్త తతః, 9౮ 

మర్డపే వా (వ్రచాయాం వౌ స్థండిలే బాత విన్ట చేత్ 

నవై ర్ష చన నృనూవేష్ట $ పుణ్యాహమవి వాచయేత్ వేరా 

కావసనాగ్నికండం చ కార యిుతాస్త విధానతః 

ఆఘారం పూర్వవతృ్భు త్వా కుంభ పూజాం సమాచ బేత్ . రోం 



వకీన్లా ఒధిశార ౬ 

ol 
వై పవం వివ్షుసూ కం చ త త్తక్షేవాంళ్చ మూ ర్తి గి భిక ' 

36} 

చ్యావ్మాత్య నృ నం చ హుతా( తు అ న్హేహాూామక్చే హాయ లే. 

యానాదిము చ తన్న భే త త్తద్దేవాం_స్తణివ చ 

ఆవాహావ సమభ్యక్ప "దేవ బేవం ప్రణమ్య చ. 

వాద్యాద్య నక్ట్యా నమభస్చర్చ్య్వ హావిసృవ్యుజ్ని వేదయేత్ 

సర్వ్యాలంకారసంయు క్షం సర్వ వాద్య సమన్వితమ్, 

యౌానాదివు సమారోవ్య (ప్రతడ్విముి౭తి బు9వ౯ 

((గామం "వా ప్యాలయం రూ సి (వదశ్నీణఇమథా2_చ కేజ్, 

మందిరం నసంప్రవి శె పన స్వే స్వేస్టానే నివేళశయ్త్ 

నవం యః కురులే భకార్టి వైవ్టనం పదవమూాప్నుయాత్. 

అతః పరం (ప్రవత్య్యూమి (వ్రపామండవలతుణమ్ 

మండపం త్రివిధం జ్ఞేయం విమానసమవి_స్హృతమ్. 

అర్థం పాదం తు పాదం వా హీనఃన్తు తివిధం భవేత్ 
(పముఖే తస్యసోపానమాలయార మితి స్త లేన్. 

పూ కేతు న్నపనారాయ మండవం సంవ్రకల్స మేత్ 

పోడశ._స్తంభయు క్షం వా చాస్టదశ_స్తంభ సంయుత మ్, 

ఐకాన్వే వా ప్రకుర్వీత స్పృపనాగ్థం (పకల్పయేత్ 

(పథమావరే వా౭_థ ద్వితీయావరజే౭_థ వా, 

వీకాద కేన ఫా స్తేన సమం సమ్యక్ (పకల్పయేత్ 

నవవా స్తం స_ప్ప ప్తహా _స్తం వంచహా స్పమితి (తిధా. 

ప్రశృమావర్గకో బచాహ్యే మండవన్తు విధీయతే 

ఆస్థానవ్ఫ త్లోగేయాదిదర్శనార్థం పకల్పయేత్. 
71 
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పూర్వవత్పిముఖే కుర్యాద్వ్యథావిభవవి స్తరమ్ 

యజమానస్య హస్తేన ద్విహ_స్తన్తు వివర్ణ యేత్ . 9 

పూర్వవత్ సంభసంయు క్షం యథా యా గ్టం (వకల్పయేత్ 

తత్పూర్వదిశి శాలాయాం నృత్తాన్థన్తు విధీయతే. ౫9 

విష్కంభం నవవా_స్తం వా ఆయామం ద్విగుణికృతమ్ 

యజమానేచ్చయా తృత్ర ద్విహూ_స్తన్తు పెవర్ధ యెత్. ౫లో 

ఆయాదిలవణం వశే యజవమానానుకూలత। 

హస్తం పాదం తదర్భం వా విస్తారాయాదిసంయుతమ్. a 

తళ్షై వ నూనం కృత్వా తు ఆయాదీ౯ లత యేద్బుధః 

శిలాభిగిష్ట కాభి ర్వా హాస్తోచ్చ్ళ్ర్యయసమం తలమ్. Ye 

ద్వితలం వా (ప్రకుర్వీత తాలం సమ్యక్ (పకల్పయేత్ 

శై లజం దారుసారం వా "సంభమాహృత్య యన్నతః, ౫2 

వృత్తం వా చతుర్మళం వా బుజుం వ్మకవివర్ణితమ్ 
ని జ 

_స్టంభానాం వింశతిం గృహ్య బావా్యా స్థంభం (ప్రగృహ్య చ. ఏ౮ 

తన్మభ్యే ద్వాదళ_ స్తంభం వూర్వవత్కారయేద్చుధః 

_సంభాయామం యభథాయోగం కృత్వా తత్ర విచతు.ణః . 3౯ 

ద్వి తాలఘనసంయు కృం _సంభమాసేన స్వ స్తికమ్ 

_సలతో్యోన్ల్వే పిభజై. సవ సమం వందత్యవ్రకల్పయేత్ , డం 

తసార్టి మేవ తు _స్పంభార్థం పాడం సంస్థావ్య స్వ సికమ్ 

దృఢం కృత్వా తదూ్థ్వై తు భం సంస్థావ్ట వై బుధః, ౬౧ 

ద్వ స్టంగులం చ భ వై రాస్టఒథ వేదికాం కారయేద్పుధః 

నానాలంకారసంయు క్ర ౦ నానాచిత్రసమనితమ్, డుం 
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ఉత్తరం తత్సమం కృత్వా బోధికే తు సుయోజ యేత్ 
_నం భాదూర్భ పంతు సంస్థావ వ్యు తదూ కే నీ (పన్వ సరం న్యసేత్ ౬౨ 

అభ్యన్త నరో శ్ర రాదూ న్ట్వే౭_బిహ్ట్ర కాజ ధానపాద యో: 

బాలో త్రరం యథాయాగ్యం స్థాపయేత్సుద్భథం క్రమాత్, జర 

తద్చిల్వకో య థావాక్షం యోగ్యం తత్ప్సద్మ నుం చ్చ) యమ్ 

వవంలతుణసం యు శకం దర్శనీయం చ కారయేత్. ea 

యజవమానేచ్చయా త_త్తన్మండవే పేన సహైవ తు 

షోడళ_స్తంభసంయు క్షం ద్వాదళ!స్తంభ మేవ వా. ౬౬ 
Vv 

భ_క్తియు క్రం ప్రకలై పరవ వ్రపాం యు నై నవ కారయేత్ 

అవనే ద్యారసంయు క్షం పూర్వవత్ స్తంభమేవ వా, ౬? 

కవాటం తత వా క ర్యాచ్చేషం యు_క్వెన కారయేత్ 

శిల్చకాసో) కృమారేణ నీల్సిభీః కార యేద్బుధః, ౬.౮ 

మండవన్య సమాప్తా తు అంపరానర్పయేత్క మాత్ 
శుద్ద ద్ద ి ర్టం వాన్గ్తుపారామం చ పుక్వ్యాహాం చవ కార యేత్ ౬౯ 

ద్రావణాల భోద మేత్సళ్నా త్ర త్ర దళ ముప లతయ్ీత 

చరోదయే చ సతతేి సి సర రతం | ౧ (ప్రగృవ్యా చ, ౭0 

మండవస్య తు మధ్యే నై ధాన్యపీఠాని కల్పయేత్ 

వ్రతిష్టో క్షక్రమేణై వ కుంభన్యాసాది కారయేత్. ౭౧ 

వక్చి మే గార్ల రతా గ్నావాభఘారం _జాహుయాత్మ._ మాత్ 

ఇజూారాతా పాగ కమేణై వ హతం తత్ర (పశీంసయెత్, రథ 

త త్రద్ధేవస స్వ వావాహ్యూ జుస్లాకారం హుతం చేత్ 

శ్రీసూక్త కొం వె వై స్లవం చ వ నై ష్టం చై కవింఠో తిః, 23 



i64 (శ్రీవై ఖానసభగవచ్చా స్త్రీ, ఛార్లవే 

ఇం[దాదిలో కపాలానాం వ్ర త్యేకం జుహుయాత్క_ మాత్ 

త త్రత్ స్టానే తు కూర్చే వా స్టండిలే వా నమర్చయేత్ . 
౨ థీ థ్ 

(పభూతం తు సివేదై. నిన (దోణం (దోణార్ధమేవ వా 

ఆచార్య స్యార్చకాదినాం దహీణాం చ దదేత్క_9మాత్ . 

సౌవర్హరుక్సలై 8 పుయొ. మె ఎరలంక ర్యాత్స్ర'పాం తతః 

పదై శర్వా కుముదె ర్యాజఒథ పుపైైరనై స్రస్స ఏళో క్రి తః. 

చేవ దేవమలంకృత్య వస ఒస్త్తమాల్య్యాదిభిః ప్రునః 

(ప్రపాం సంయోజ్య చేవేశం ధారి నేనై వతు నన్న యేత్ . 

జేవేశం స్థావయే_త్తత పాద్యాణై సరర్చయేక్క_ మాత్ 
ఫేవావావిః (పభూతం వా యభాళ్ క్రి కి నివేదయీత్ . 

వవం యః కురులే భక్వా విమ్హులోకే కే మహీాయ తే, 

ఇతి శ9వైఖాననే భగవచ్చ్ళాన్తే) భృగుపో9క్తాయాం సంహి తాయాం 
వికిర్లా౭ధికాశే వంశో=ధ్యాయః. 

me) (Cr 

అఛైక వింళ ఒధ్యాయః, 
అడ ర్రంధుడునాా 

-=:విశేషూర్చ్పనమ్ == 

అథాతస్సంప్రవమ్యోమి విస్ణు కిము వరోచదినాని చ 

శ్రవణం. ద్వాదశీ శుశ్టే కృ చార్టే చ దాగ్టిదశీ, 

వూర్చిమా చాఒప్యమాహస్యా వందై తాని దినాసి వై 

పూత్యో ౩ కిన _నిథాగేన అంకురానర్ప యేత్క మాత్. 

బస్ధ్వా ప్రతిసరం తత్ర పూర్వ రాత తు శాయ యెత్ 

రర 

2x 

2౬ 

౭౮ 

౭౮౪ 



వ,కీన్లా ఒధి కా రః, 

పాతస్సన్థ్యార్చనా నే తు స్నావనో కృ(కొమేణ వె. 

సనుభ్యుర్చస నివేచె దై నవ పూర్వస్థాసే నివేళశ యత్ 

మూర్గకీ రాఖ్యరూ సే తు పూకీఏవజే విశేషతః. 

(ప్రాతక్పశ్చ్వ్యావసానే తు వూర్వమాస్థానమండపే 

నంస్థాప్య చతురో వేదాకా క మేణాధ్యాప యేత్సదా. 

వూజయేద్దేవ జే వేశం స ప్తవింశతివి గ మాః 
సాదా యువో శవ మవా పాతకనాశినీమ్. 

తః ప్రభాతే ద్వాదళ్యాం స్నాత్వా స్వ్టానవిధానతః 

ృ్రయాని తు భాొండాని పురాణాని పరిత్వచేశ్ 4 

వ్ఫోష్టనిపోవలే పై శోధ బి త్వా యథార్హ్యకమ్ 
స్నావనో కక మేళై వ స్నావయితాప్త యథావిధి. 

అసనాది భిర భ్యార్చ్య పాయసం చ నివేదయీత్ 

వానీయా శమనం దత్వా ముఫేబాసం తతః వరమ్. 

వురుషసూ కేన సంన్తూయ (గ్రామం వైవ (వదవీ.ణమ్ 

ధామవ్రపవీ.ణం కలా జీవస్థానే నచేశయ్క్. 

సంవత్స రేజ_ర్చనే ర నే నిత్యనై మి_త్తికాదివు 

తత్సర ఏం ఫూస్లోవిత్యావాన్ష్వాద శీపునజనే కృతే, 

“బీ. pw అసల పొజు తు వూర్ణిమాయాం వై విన్షువంచదినోకృవత్ 

అర్చ్భయిత్వా తు బేవేగొం గవ్యం వీరం నివేదయేత్., 

క 
సోపి సంవత్సర ఫలం లభతే నా౭_(త్ర సంశయః, 

నను 

Hs 

౧౧ 

౧౩ 
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మాఘువమానే వునర్వస్వో రాఘవోఒజాయత స్వయమ్, 

తత్త స్తస్యామహోపైసవ రామం వా విన్హు మేవ వా 

(గ్రామం ప్రడకీణం కృత్వా స్నావయిక్వా నివేద యీత్ . 

తిలవద్మ విధిం వతేర్టి (శుణుధ్వం మునిపుంగవాః 

మాఘమాసే తు పంచన్య్య్యూం పూర్షషవత్నే విశేవతః, 

వూర్వరాతై' తు చేవేశమర్సయి తాగ యభావిధి 

హాపీంవ్యపి నివేద నన బద్ధ్వా (పతిసరం ప్రనః. 

పూరషవచా స యయి తై పవ ర్మాత్రీ శేషం నయ్త -నూాత్ 

(ప్రభాతే చేవముద్దావ్య కలై స్పా ఇసయేత్వునః 
a ల a 

మండపం వాజథ కూటం వా వ్రపాం వా౭థ యథోచితమ్ 

గోమయేనోవలిమై సవ పంచవర్షైరలంకృతమ్. 
వా క్ష్ . 

9 జ చ అ ' ఇ తస్మిక్ సంస్థావ్య దేవేశ (పణమ వాఒనుమాన్య చ 

వ్రనముఖే భాన్వ రాళ్ " తు ద్వవాసాయతేవిస్త టే: 

కషషాజినం సమా స్తీర్భ నవవ స్తే)స్సమా సేత్ 
ac) జట జై నో 

తదూగ్ట్వే తు వికీ ర వన షడ్డో)ఇం కిలమేవ హి. 

దో9ణ్మత్రయం దయం వాజఒసీ మండలాకారవ తథా 
న్ — 

అష్టభిళ్చదలై ర్యా క్షం తిలపద్మం సమాలిఖేశ్ , 

తృణ్చెఫే[న తదన్జేన నిష్కమా్యలైణ వా పునః 

స్వక్ణపద్మం చ కృత్వా తు తిలవద్మే తు విన్వచేత్ 

వ. 
ఆఢ కై శాలిధానై_ సళ్ళ పూర్ణ పాతాణి హోడళ 

౧5 

౧౪ 

౧౫ 

౧౬ 

౧౭ 

(.౮ 

౧౯ 

9౧ 



చ్రకీన్లా ఒ ధి కారక 

ఇం(దాదీళానవర్య శృం శాలిరాశ్యుపరి న్యవేత్ . 

ఆఢకం ,తేలమాహృత్య తదగ్భం చ ఘృతం తథా 

వశ్చిమే దధి సన్న ఫస చేవచేవం ప్రణమ్య చ 
౯ 

ళా! 
జ 

ఆత్భనూ క్త కం చ జప్వాతు పూజ యేవర్రవిగిపైం 
(ప్రణమ్య "చేవజేవాయ వద్మమభ్యే తు లార్వపక్.. 

(ప్రాణ్యాది పురుషాదీంన్చ చతుక్మూ రిభిరాహస్టయేత్ 
వశాదనోప పచఛారై శృ పూడయిత్వా యథార్హ కమ్. 

ఇందాాదై వీల నమావాహ్ దిషైవానర్పయే త్త తవ; 

(ఆ కో -బేవా”దిన ఎయు శక్రం విష్ణుసూ కం జు వేత్సృనః, 

వికీ చేవం సమాంరోవ వ్ర చాన్యానుచ్వాన యేత్య_9మూత్ 

యజవమానో2_థ తళత్కాాలే దదా్థదా చార్యదవీ,ణామ్, 

విమభ_క్షియుతం శా స్తం దయాద్యాత్మగునైై ర్యుతమ్ 

వేదపారాయణవరం స రా్సావయవనసంయుతమ్. 

వివిమాహూయ తత్కా_ఠే దేవస్య నియజో=గతః 

ధా త్వా దేవేశరూచార్యో "దేవ చేవస్య సన్ని థా. 

తిలవద్ముం దే త్తమ్కే నర్వలోకహితాయ వై 

స్నోతె) శేయైళ్ళ్చ వాడె చెవైష్ స్తుత్వా 'జేవం సమర్పయేత్. 

'చేవం యూనే సమారోవ్య సర్వాలం కారస “యుతమ్ 

శేవాలయం పరీ తె త్యెన జీవస్థానే నివేశయేత్, 

వవం యః కురుతే భక్వా విప్పవే వరమాత్మశే 

సరాగకా కామానవామవ్నో తి వై వ్లవం లోకనముశ్ను లే, 

ఫాల్లునే మాని ఫబ్లున్యాం శ్రియా సార్టం జన్నార్రనమ్ 

167 

౨౩ 

౨౮ 

లి ఎ 

౨౭ 

౨౮ 

వం 

ఇం 
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స్నా పయితోోత్సవం కృత్వా సమభ్యర్చ్య నివేదయేత్ . ర్రిర్ర 

వై కే మాసి తథా చై (త్రాం కుర్యా ద్దమనక" 'శ్సవమ్. 

పూర్వన్ని న్నేప దివసే “రా తివూజావసానశే, 
ర. 

బద్ధ (పతినరం తత్ర చేకేశాయ నివేద యేత్ 

వస_స్తం కామమ భ్యార్చ్వ సాయసాన్నం నివేదయీత్ . ప్రజ 

ఇ దవీ.ణే పార్శ్వే మూలం దమనకీం న్వసేత్ 

న. చేవముద్ధాప్యు స్నాపయిత్వాఒర్చ యే త్తథా వ 

దేవస్య పుస్పుమనైైా శ్రా, భవం దద్య్యాగ గ్త్ క్రి సమన్వితమ్ 

సశక్వేషాం వరివారాణాం దదా్థ త్తన్మం39మూ ర్తిభిః. 3౮ 

(గామం (పదట్నీణం కృతార్త సంస్థాప్యాస్థానమండ పే 

సమభ్యుర్చ్య నివేదా పన ముఖవాసం దదే త్తతః, దిగా 

వె ళాఖ్యాం పొర్ష మాస్యాం నె న్వ్నాపయిత్వా సమర్పయేత్ 

జే ష్టే తు స్నాసయేద్దేవం నవవ్యస్త, _స్తం (పదావ తో త్. లం 

సోఒపి సంవత్సరఫలం (ప్రాపు ఆకే మానవః 

అర్ధ ర్థిదానం పళ సం స్యా ద్రేవస్యాహోఢమాసశే. ళం 

ఫాంివణే వాసి సతు కే కవే తు వెేేదత। 

ఉత్సవస్నపనాదీని పూర్వవ తా రయేద్చుధః రో 



ప్రీ క్షా ఒ ది కా ఈ 

అతః వరం (పవమ్యామి జయను న్లు రిత్సవలకుణమ్ 

జయ స్త్ (శొవణే మాని కృృవవ తే ఒ.ష్ట్రమిా శుభా. 

రోహిణీసహితా శ్రేయా సరషపాపవా రా జద్టిః 

తస్యాం జాతో దగన్నాథో జగత్చాలన కాంకు యా 

చన్ష్రస్యోదయ కా లే తం మధ్య రా తి నర్షిలీలయా 

తన్మి౯- వై దివసే కృష్ణ్టమర్చ బు తాగి (పయత్న తః, 

ఈత్సవం కారయేద్యన్తు వీ వీపోస్సాలో క్యతాం (వ్రజేత్ 

అష్టమీ రోఫి హిణీయుకా రహితా వా విచకుణై ; 

అవిద్ధైవ సదా (గ్రాహ సప్తమ్వ్యా సర్వదా తిధిః 

ఆదితోస్టదయ వేలాయాం కలామా(తొ౭._ప్లమో యది. 

సా తిథిన్సకలా వేయా నిశీథ వ్యాపినీ భవేత్ 
నాగవిద్ధా యథా నందా వర్ణితా శ్రవణాఒన్వితా, 

తృత్డాష్ట్రమి-ం పూర్వవిద్ధాం సర్హాం వావి వరిత్యచేత్. 

అవిద్ధవా౭స్టమి (గ్రావ్యో తాం సువుణ్యాముపావసేత్ 

రోహిణీసహితా కృష్టా మాని భాద్రవదేజష్టమిా 

అర్హ ర్మాతాదధశ్చొర్థ సం కలయా వాపి వూర్వవత్ , 

జయన్సీ నామ సా పో9కా సర్వపావవ్రణాళశినీ 

తస్మాత్తు దివసాత్చూర్వం నవమే వాఒథ సప్తమే. 

పంచమే వా (త్వహే =.వాపి విధినా చాంకురార్పణమ్ 

వూ క్వేద్యు కేవ శరష్టర్యాం రాతిపూజావసానకే. 

బద్ధ్వా (ప్రతిసరం తత్ర శయనే శాయ యేద్ధరిమ్ 

తస్యాం తిథావర్ధ రాత్రే కృవ్వ మేవం విశేషతః. 
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వుప్పాంజలిం తతః కుర్వాచ్చి)యా య కో జనార్దనః 
భూమిభొరాపవారాయ లో కే జాతో జగత్పతిః 

ఇతి సంచింత యేద్దేవం చై వ్లవం మంత్రముచ్చరకా 

సర్వాలంకారసంయు క్షం మండపం చ (ప్రదవీ.ణమ్, 

పురస్తాన్మధ్య మే వాసి చాస్థానే వాప్యలంకృ తే 

తన్మ ధే విష్ట రే స్టాష్ట 'జేవచేవం ప్రణమ్య చ 
స 

లేలం వహోర్మిదచూార్లం చన కలశళాకా సంప్రపూరర్ణి చ 

స్థండిలే విన్యసే_త్తత్ర 'బేవబేవం సమర్చృయేత్ . 

E లేనా౭_భ్యాంజనం కతా చూచ్చేనోడ ర్హనం చేత్ 

నాజేయం గంధతోయం చ సృపోదం బాతతోదకమ్, 

కుకోదకం తు సంభ్బాతరి కలళొకా వంచ ఏిన్య సేత్ 

“అతో చేవాిడిభిర్మ వొ స్పా ావయేత్పురుషో త్రమమ్. 

ఇ ల ఇ కర జి ఉల బి పా ద్యాద్య స్హ్యా నమభ్యుర్చ్వ కేవ చేవం (వ్రణమ్యు చ 

హిరణ్యగర్భ” ఇత్యు కా గవాం శీరం నివేదయీత్. 

ముఖవాసం చ దై పవ ప్రణామం చ తతశ్చ రేత్ 

బివేదితం తు తత్ శీరం వంభ్యాపుకేప్రదం భవేత్. 

పీత్వా ప్రసూతే పుత్రం చ ఆయుమ్మ న్లం బలాస్వతమ్ 
నీతా ఘృతం చ లేలం చ ముఖవాన యుతేం తథా. 

దేవస్య దర్శయి తాగ తు బ్రాహ్మ ణేభ కః కదీయతామ్ 

డేన దేవమలంకృత్య భ కానామా త్తచే౭ సామ్, 

యథా వై యజమానస్య తథా (పియకరం బుఖే ; 
సర్వ వాదష్థిసమాయు కం సర్వాలంకారసంయుత మ్, 

Uy 

UA 

Ue. 

Ne 

HO 

2౯ 

౬౧ 

౬9 

౬.9 

౬ర 
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(గౌమం వాఒ౬.పా్యాలయం వాపి వదవతీణమభాచ శేత్ 

ఆలయం సంవ్రవి శె కవ కలశె సా్నాాపయద్భూధః, ex 

ఆచార్య దవీ.ణాం దత్వా సోదకం జేవస్నా ఫా 

'పభూతం తు నివేద వ్ ముఖచాసం దబేక్పునః, =e 

వవ మేనం తభా కం-రా్యాదుత్చవం వ్రకతివత్చర మ్ 

భు కి ము _క్షివదమిదమృ్మవి.భిః వ వరికీ రి తము, ౬6 

అవ చేఒథ దినే వా2_పి కార యేదుత్సవం బుధః 

యద్యన్మస్త్హ(క్రియాలోపో వైప్షవైర్తూయ తే తిథా, జరా 

ఏకస్మి ౯ వత్పే పీనే ,చేవచేవం (ప్రణన్యు ష్ 

స్ననం వం చవింశద్భిః "కలె _శ్ళుద్ధమానై సెక. ఆడా 

ఛా సా బారావుం చ హుతా్ర తు వుణాష్ట సామపి బాచయ్ేత్ 

ఉత్సవం ద్విగుణం కర్యాద్రవమీణాం చ న్వళశ కితః, రిం 

(సౌవణే ద్వాదశీ యోగే మూసీ భాదపడే తథా 

సంవత్సరార్చాదోవనస్య కా న్ల కర్ణం కేశవస్య తు, ౭౧ 
oa - 

అన్మి౯ మాసే ఏచేచష్పే, ఆ పవితారోపణం హా చే; 

సరవ్పదోపోవళమనం సర్వ కామాభివృద్ధిదమ్, ౭ 

మాసే సే౭_న్ని న్నారభేణై వ గ్రోవణవ్రతేము త్త తమమ్ 

(తిభిర్వవ్షైస్తిభిర్మామై రుపోమ్య చమవాతృలమ్. ౭౩ 

ఆళ్వ్తయుజవూ నే చాక 5కే చేవేకం స్నాపమే త్తతః 

అగ విదానం (వళ స్తం స్వా దేవ దేవస్య శార్థి ౧8. 2లో 

] 
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అభా౭_తః కృ త్రీ కాదీపదానలకుణముచ్య కే 

కార్తి కారం పూర్ణిగాయాన్తు యదృశకున్తు ప్రవ ర్తతే. 

తదృతం దీపసుక్షం 'స్యాత్కాలావేవా న విద్య లే 

రవ్వ" సమయవేలాయాం దిపారోవపణమా చ కేత్ , 

దేవస్య సన్నిథా _స్తంభే దెవాలయసమోచ్చ యే 

అధికే వా మవాదిపం మవాోన్నేహాం (పకల్పడత్, 

తిపాదం వా తేదర్భం వా దీవదండం నమాహా రేక్ 

వేణుం వా (కముకం వాజ_వి తాళం వా నాళికేరకష్. 

మధూకం తింత్రిణీకం చేత్యనై. ిసారదుమై స్తథా 

శ తోహ్టదీవసంయు కృము“త్త మో త్తమముచ్య కే, 
7 

ఉత్తమే మధ్యమం దీపం శతసంఖ్య్యా(క్రమం విదుః 

ఉ_త్తమాధమదీవం స్యాన్నవతిర్ష గ కిధికా తథా. 

మధ్య మో త్తమము_క్షం స్వాదళీతిశ్చాతుర స్తథా 
మధ్య మే "మధ్యమం నైవ వట్స ప్తతిరథోచ్య తే. 

మధ్యమోధమదీపన్లూ అష్టపష్టిరితి స్మ తక్ 
యో a 

_ అధమా త్రమదిపన్తు షష్టి సంఖ్యాం వద_న్తి హి, 

ది్టించాశ త్స్రదీ పాంశ్చ కుళ్యాదధమమధ్య మే 
అధమాధ నుమేవేదం చ త్వారింశత్సదీవకమ్" 
అశకానాం యణథాశో క్షి దీపం తత్రైవ మయోజయేీత్ 

దండే తు సువి_కే యోడ్యం చతుర్ది శు (క్రమేణ టై 

భూతవీకన్య పూక్వే తు దీపస్థానం విధీయ శే 
“పద్మకో క వతీకాశి బ్రతి శ్ఫుత్యానుదాహృతమ్, 

౭౫ 

౭౬ 

22 

౭౮ 

డిగా 

౮9 

౮౨9 

ర | 
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తస్మాత్సర్వవయళ్నేన పద్మం కుర్యాత్సలక్షణమ్ 

వీసారాయామతుల్వం స్యాచ్చతుసాలఫమాణకేః. 

గోల కాంగులము కేధం చతుర్మళం (పకల్పయెత్ 

తతై 7వ ఇాలిఖి _స్తీర్టక్సద్హుమువ్షదలాన్విత మ్. 

తన్మే తాలమా తం సమవృ త్తం నకర్ణికమ్ 
వ కాంగులసముల్పేధం తె టో 9వోపరి తండువై ః 

సతి వద్మం సనముత్సుల్లం నవవ స్తం సవా _స్టశేత్ 

పుష్పం తస్య్యో పరి న్నసర్టి కల్పయేత్పద్మ మండలమ్. 

దలేవ్వభ్యర్చ్య చ వసూకా మభ్యే ధర్మం సమర్చయేత్ 
ఆలయాభిముఖే కు ర్యాత్ప్ర)పాం చై వాతిసున్షరమ్. 

ఆస్థానమండ పే బాపి కల్ప యేత్పద్మమండలమ్ 

సౌవర్ష్యం రాజతం కామం మృణ్మయం నవా న్వళ క్రితః, 

ఫరావం (వ్రస్థసంపూర్ధం సమాహృత్య విచతుణః 

కించిత్క్మర్పూరసంయు కం వీిచువ*రిసమిన్వితమ్ 

గవ్యుం ఘృతం నమాదాయ స్థావయేత్పద్మ మధ్య మే 

ఆచార్యస్సుపసన్నాత్మా నవవ స్తో త్తరీయకః 

౧శ్రీయె జూకేతి మంతేణ దీవస్యోద్దీవనం చశేత్ 

18 

౮౭ 

౮౮ 

ణా 

డా 

నాం 

(వ్రతీచ్యాం వద్మనుభ్యే తు (శ్రీయం ఛా త్వా సమావ్వాయ్త్ , 

వకావశోపచారై కృ పూజయిత్వా సమాహితః 
థీచేవీం మనసా ధ్యాత్వా (శ్రీసూక్తం చ సముచ్చరకా, 

దీపమాడాయ హ స్తాఖ్యామప్పరోభిర్వ శే వత: 

దీపాననాస్టంతృ్సమాచాయ తో యేధారాసమన్వితమ్. 

న్ 

గ్ కా 
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గేయధ్వనినమాయు_క్షం నృ త్తవాద్య సమన్వితమ్ 

వంగా తతః కృత్వా గర్భా గారం వి వేళయేత్ . లారి 

జేవస్య దవ్నీ కో పాళ్మే ర్ స్రాపయేన్మంత్రవి_త్త తవుః 

చేవచేవం నసనమావీయ మండ శే ఫొవ్య ఇవా౭_త్వార 8, కా 

కు ర్యాద్దళ్ వచా రాంశ్చ సమభాొష్ట చ్చే్యడి్టధానతః 

శథ్రియె జూ తేతి మ క్రేం దీపానుద్దీపయేద్చుధ. నాకా 

గర్భా చ నోపీనే ప్రాసాజే ముఖమండశే 

(పాసాదళిఖ లే వార్ణపి (గీవాయాం చరకే=.పి చ, రిం౦ 

(పొకాశేషు చ సర్వత్ర తృశావ స్నవనాల యీ 

ఫుష్పసంచయే శే వ్వ దారే చాస్థానమండవే, ౧ం౧ 

అన్ఫేపష్వపి చ సర్వత) దీపానుద్దీవరో యత్క_9మాత్ 

"కా ర్బాసతూలం సం బద్ధ నొలావేవ్వు ఘ్బు తేన వె ౧౦_9 

వూర్చోోశకేనెవ మంగే. ౩ -చోద్దీవనమణా చ శేత్ 
నృత్తగేయాదివా డై చై స్టళ్చే ఫరోవబు త్యా పియత్న తః, "03 

తచ్చ రావస్థ సద్వం చ బలివీఠస్య వక్చిమే 

'పేద్ధిటేవం సమా రాధ్య్వ నివీ, వేద్దిషమండ వే ౧౦౪ 

శు భాజ్యోతి”రితి ద్రోశ్య దంగ్రా గో న్యారిక్స నివ చేత్ 

నివేద్య బహూుఖా 'జేవం పృథు కాద్ీన్వి శ కేషతః, ౧౦౫ 

భయ్యాణి గుడమి(శాణి వ్రభూతం చ మవోవావిః 

(గామం (పదథీ.ణం కృతా‘ సర్వాలం కారసంయుత మ్ ౧౦౬ 

పునన్థేవం సమాదడాయ జీవస్థానే నివేళ యత్ 

సోఒపి సంవళ్సరఫలం పా)ప్య గవ్ఫేత్సరం పదమ్, ౧౦% 
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=| (గహ గ్ా రాధన మ్ =. 

అథాఒతీస్పంవ్రవత్యామి సూర్యసో మోవ రాగయో।ః 

అరక్బ్పనాదివిధిం సమ్యుక్ "దేవ చేవన్వ బాొడే౯ాణ$, . ౧౦౮ 

నూర్వ౫ హే చతుర్యామం (తియామం తు విభు? గ మో 

నా౭ శని హావ్యక వ్యాని జేవతాః పితర న సభా. ౧౦౯ 

అలయీ తు వాశేః పూజూం న త్యజ_న్తి మహాగ్ధ యః 

హానిగ్ని వేదనం హిత్వా పూజూం సర్వాం సమాచ ₹ేత్ , ౧౧౦ 

(గవాశే వర్తమానే తు స్నావయేత్సురుపో తముమ్ 

కోటియజ్ఞు ఫలం (ాపస్టి టువ్మాలో కే మహీయ తే, ౧౧౧ 

(గసా౭_ నగ వాతో కుర్యా ఫజేఎషపనం కు పచేఒహాని, 

తభా గిస్తోడ ర్ కుర్భాడితి వాతా తపోజ_[బవీత్, ౧౧౨౩ 

సర్వథా వ రమానే తుగ్రవాణే న్నవనం చళేత్ .. ఏ 
| . vw ait 

గివాణం మో హా స్తిచ్బాయా చ వివువాపకమ్. “ ౧౧౩ 
$ లో 1 

యుగాది'౧వ మాద్యాస్తు వుణ్యకాలాః ప్రీ ర్హితాః 
నిపే.ధః కథితేః వాళ విగానవదుత్సమే ౧౧౪ 

నిత్యార్చనం చత్సవం వ్ న్నపనాత్చూర్యమాచ శేత్ 

స్న్పావయి తా వ్యావీ, కీశ్లం హావనిక్షైానం ప్రశస్య తె. ౧౧౫౫ 

వా న్హుశుద్ధిం సదా కుర్యాద్ద్ర్యవాణే చన న్ర్రుసూర్యయోః 

నురాణాస చ భాంణాసి తద క్వాన్యాని నమాహాశేత్. ౧౧౬. 

ద? జ k= " అ కింళా(ణాణాం సముత్ ఇ పాదాన్టసనాం శుద్ధిరివ్య తే. 

అవక్వానాం చ వస్తూనాం న పకస్టం పరిగ్శప్లా తె. ౧౧౭ or 

అదృశ్య చముపరాగ ను నోవరాగం (పచతు తే, 
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దీశ్రీతేన్య తథా౭_న్యస్యి స్నానం స్యాళ్చ్వర్శమోత యోః ౧౧౮ 

యావానాద్యు న కాలస్స్యా త్తావతా క్షీర యేద్ధరిమ్ 

వాానీ జపాదికం కు ర్యాదూర 6పుండ్రధరక్ముచి:. ౧౧౯ 

సప్త వాతావాతం వస్త మార్త ర్స 0 ధృత్వా న దోవభాన్ 

గ9వాణే భగవక్సేవా చ సర్వాం శుభ వినాశినీ. ౧౨౦ 

దద్వ్యాడానాని శకా వీ వె సకామో హారీమని శే 
లెద లై యా ది 

తదన నం భవేత్సాశీ, యతా-నన్తో హారిస్సపయమ్ ౧౨౧ 

(పభూతం తు నివేద్యా౭-థ భుంజీయాత్తదన_న్హరమ్, 

రాత్ర" శ్రాద్ధం ద్రం (గ్రహణే తన్నదోవకృత్ . ౧౨౨ 

దూపీ.కే తూ క్రకాలే తు తస్వ్యాజ_పగమ ఏవ చ 

ఏవరీ'కే మవో౯ దోవ ఇతి క్యాస్త్రవిదో విదుః ౧౨౩ 

న నిథీభాత్సరం ఇా9ద్ధమావత్స్వపి విథియ లే లా 

స్నానమాశె "చినాం నిత్వం కేపి దానం చ కుర్వో ౧౨౪ 

న జపోన తప్తేషామశుద్ధా మూశతుకో 

యబజా రాళ _న్హరం రాశేః కాశే నం[క్రముళే రవిః. ౧౨౫ 

తదా తు పుణ్య కాలస్ప్యాత్ప్వవనాద్యత కార య్త్ . 

కటశే వింశతిః పూరం మకశే వింశతిః వశే ౧౨౬ 

పుణ్య్వాస్తు ఫఘటి కాః ప్రోక్తా స్వత (గహణవచ్చశేత్ , 

యదా స్రమయవేలాయాం సంఛ్యాయోాం సంక మో రవేః ౧౨౭ 

పూశ్వేఒహ్షి పుణ్య కాల స్బ్య్వాదవ 'రాప్లోత్పరస్ప ్మృృతః 

అన్చాస్తమిత ఆదిత్వే తథా చా ఒగ్ధోదికే సతి ౧౨౮ 

పాశ్చాత్య ఛూర్య్వఘటి కా స్తిసస్సం న్యా ప్రకీ రితాః,.. 



వుకీన్లా ఒధి కారణ. 

ఉవరాగే=ఒపి కుర్యాడై ఏ ఉత్సనే౭_వభ్బథం వాళేః, 

విధ్య్నుగహే నిశాం సర్వామహాో ర్మాతం రవ్మిగహే 
త్యజేచ్చుభే తదా కుర్యానై వ దీపోత్సవం వాశేః. 

వళ్చాన్ని శీ థాద్ల్రహశే ద్వం దాస న్థి కేచన 

అవిద్దే పర్వణి పోఫీ క్షం దీవదానం శుభావహమ్. 

(గహాగో౭_పి భ వేద్దీపమవిడ్ఞా వూర్చిమా న చేత్ 

అపర్వణ్యర్సితం దీవం హాని పుణ్యం పురాతనమ్. 

మాసస్హేపష్టున్యపుణ్వ శై విష్ణుపంచదినే తథా 
అర్బనానాయ దేవస్య కాలో మధ్యాన్న ఉచ్వతే. 

177 

౧౨౬౯ 

౧౩౦ 

౧౩౨౧ 

౧౨.౨ 

౧98 

కామ్యేతు సుముహూ సే స్యాత్చూజనం నాఒన్యధా చరేత్ 

ఇతి (శీవె ఖాననే భగవచ్చా స్తే భృగు పోకాయాం సంహి తాయాం 

(వకీర్ణాషధి కాశే ఏకవింకో ఇఒ ధ్యాయః. 

--యాంతూ-- 

అథ ద్యానింళో 2. ధాన్రీయః 
ICT Ie 

=| స్వ ప న మ్ = 

అభా౭_తస్స షోవనాగారం (వముఖే చో త్రశే తభా 

ఐళాన్యాం యా విశేపేణ [(పపాం నా మండవన్సు వౌ, 

వితానోవరి సంవీతం లంబనూానం వరిష్కృతమ్ 

న ఈ 4 

_స్తంభాంత్పంవేప్ల. $ వ'స్తెశళ్చ దుకూలై సాంతవై రపి, 

ముకాదామనమాయు కం ఫూర్త్మకుంభనమన్వితమ్ 
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సత్వం రజ_స్తమశే చన ఐశ్వర్యం ఛా౭..ధీదై వతమ్ 

చతుక్వేదాదిశై ర్కం తె ) సోరణాంస్థ్ట్రాపయే క్క) మాత్ 

ఉభ యాః పార్ళ ఏోాశై ఏవ కదళ్ళీకముకాన్వితమ్ 

వూర్యాన్త నము త్తరా చనం చ హషటూూఖూతేం సంఇప్రసార్య చ 

కల్ప చీ ఊాయతనవుం వదానాం సంచ మెంశతిము. 

ముధ్యేచ్రాహ్మం వదం హి ఆ స చ ళ్యోర్థం పరితో 2వ చ 

పూ ర్వాది చత్వారి వదం జా రార్ట్యం పరికల్ప యత్ = 

శిష్టూంళ్చ చాషదశపదాకా ద్రవ్యన్యాసాక్టమావా శేత్ 

మధ్యే శషభన్తు క ర్షవ్యమాపానన నవిధానత:, 

మభ్య నిమ్నుం చే కల తు ఆాలమాత్రట్రమాణత।ః 

శరభ )స్య మధ్యమే చైవ బిల్వజం ఫలకం న్వనేత్, 

తత్సి)మాణాధికం వీఠం పరితశ్చత్రురంగులమ్ 

మధ్యే హిత్వా ప్రతిహ్రైావ్య ద్వివేవిసహితం కమాత్, 

తేతేః పావనమారశేణ జలం గలే దుదజ్బ్ము ఖమ్ 

మండపాత్తు బహిస్ఫానే జలస్థానం తు ఖాన మత్, 

ఆచ్చాద్య్ధి కదలీపతై ౨: పద్మప తై క థాపి వా 

వారిదై )శ్చాఒథ వతై ర్వా పత్రైంః క్రముకజై స్తు వాం 

అతో జేవాిదిమం తే కుశ ద ర్భాంస్తు శోధ య్త్ 

యావచ్చ వభివ్రమాణ న్గు తావక త్వా సమానా శేత్. 

హా _స్త్రమాతం తథ్యాఒయామం పోక్షణార్థం తు కూర్చకమ్ 

మార వనాగం జు కరార్నం చ వడంగులమినతి స్ట ఎరీమ్, 
జ ణి 

వంచభి రాగి (తిభిర్వాఒథ దా్యాదళాఒం౦ంసలమూ యకతమ్ 

౧౦ 

Qn 

౧౨ 

౧౩ 
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కలళార్థం తు కుర్వీత యథాకల శస ంఖర్ణ యా. 

తండువై ర్వీ)హిభిశై వ సతికై శ్చ (త్రివేవెకమ్ 
వ్రీహ్యూర్ధం తంకులం పోోక్షం తిదస్ధం చ తిలానపి, 

ఉ_త్రమం. దోణమిత్యు కం మధ్యమం తు తదక్జకమ్ 

అధమం చా౭ఢకం చైవ వంక్తిం కుర్య్యాద్విచతణః, 

సమ్యక్ దగ్ధ్వా తె కల జౌానభిన్నాంచ్చంప్రగృహూ చ 

శరావాణాం [ప్రమాణం తు కుడుబం సముదాహృతమ్, 

వట్స్పృస్థమాత్రం కరకం కుంభం తు దో/౧మేవ చ 

(దేవస్య ల్వేతి కలశాకా కుంభాదీంత్సంవ్రగృహ్యూ చం 

యవా_నస్తరం తు తంతూనాం సంశేష్ట ర్ట కలశినవీ 

పూర్వరాతి) విశేషేణ చేవీశం సంవ్రణమ్యు చ. 

సమభ్యర్చ్య సివేదై సవ ముఖవాసం దడే త్తతః 

వూరోసు క్రేన విధానేన బద్ధ్వా వ్రతినరం తతః, 

శయనం సోవధానం చ కారయితాా తు పూర్వవత్ 

శయనే శాయ యేద్దేవము త్ర రాచ్చాదనం చశేత్. 

నృ తె శ్లేజుళ్చ వాదై ఫ్ర రాత్రి శేవం నయేత్క. మాత్ 

తతః (ప్రభాతే ధర్మాత్మా యజమానయుతో గురుః, 

శభ )ముభ్సే (వతి ఫాష్య కూ ర్పాంత్సవమ్యుబ్న్వ సేత్కఎమాత్ 

జయోాడీం పి తతైవ చైంచాడై గొ _న్లమర్చయేత్ . 

vw, 
వం క్రీ శమర్చ యేత్చూవ్వం నీలవారుణమధ్య మే 

విప్వుశ్పేనం నమభ శ్ట్ేక్ సోమేశానా2. న్లశేసి చ. 

/ 
లోక పాలాంత్సమ భ్య శ్స్రేదిష్షగ హ్యేశ భి స్త్రి భిః 
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180 శీ) వై ఖానసభగవచ్చా స్తే ఛార్షపె 

=| (పా ay బ్యా ణి 1 

నదీతీ రే మృదం గృవ్యా సస్య వే, తి తటాకశే. 

దర్భమూాలే చ సంగ్భహాష్టి గజుద స్త త్రై వచ 

గక) కర్కటూావాసే వల్మీకస్య తు మధ్య మే. 

మాం చేపీమనుజ్ఞాష్య తాళ్చాహృత్య వృథక్ పృథక్ 

ఆత పేనా2ఒథ సంకోవ్య విశ్వామిత్రా పివానేల. 

ఇంద్రా గా సనం 3 నం een తుం 

“ఉదుత్య వి మితి మణ (ప్రథమం సన్న సేన్మ ఫ్రదః 

య. తం ఐశానా ష్టం విష సే త్త తదా, 

అశ్వ్టద్ధేన పలాశేన బిల్వేన ఖదినేణ వా 

కు ర్య్యాద ప్టూ౭-౦గులో ల్పేధం చతుర్నశొం సమ స్తతః. 

మూలం షడంగులం జాగ) త్రఫ్యింగులం సముదావ్యాతమ్ 

అనేన వా మృదా జాపి కుర్యాదై ఏ వరన్షతా౯ా (క్రమాత్ 

పహిమవానూక్షవాన్వింధ్యో విదూరో వేదవర్వత;ః 
క , న్ a 9 

హేన్లళ్చో పురశ్చన్ష ఏళ్ళశశు)ం గాళ్ళ వర్వ్యతాః. 

వమోం వర్ణ స్తఖైవో_కృః కుర్యాన్వశక్ష్తేన సంయుతా౯ా 

శ్వేతం వీతం చ కృవ్ణం చ రక్తం వై శ్వేతమేవ చ. 

(పాగాదీశాన్త్న మేతాంళ్ళ్చ ,.ఇదం నిమ్తిరితి న సేత్. 

శె లానాం చావ్యుపస్నా మేకమాళాన్యగో చరమ్ 
ఫాలివ్ర9పాయనా ముద్గతిలమాప. "వ్రియంగవః, 
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(ప క్రి శ్రాజాధిశార ,, 

గోధూవమళ్చణక సిల్యో మసూర శ్చాద్ధనీ తథా 

కుళుద్ధమాన కా శ్రై ఎవ వష్టీక్ని ప్పావ వవ చ. 

వతాన్యాహృత్య ధాన్యాని శరాకేషు పృథక్ పృథక్ 

'వ్రవీవ్వ తాంశ్చ సంవూర్ణా౯ా (క్రమాజ్హ్వా జ్యా న్యసే"త్తథా. 

ఇం్రాదీళానపర్వ న్తం శుక న్తి ఇతి మన్హతః 

న్వసేదేకమువస్నానం థాన్యానామన్ని దిశ్వువి, 

శరావాణామలాభే తు కలశేమ పృథక్ పృథక్ 

(సోమ ఓవథినాముచ్చార్య స్రారవచ్చా౭ ౦కు రానపి. 

యమనీలా_న్లరే బా2.పి శరావే తు సువిన్య చేత్ 

అంకురాణామువస్నానమేకమతై 9వ విన్యసేత్ . 

పర్వ తార్థం నవమం (పో క్షవృమైర్య తై ళన వా మృ దా 

మంగలాని ప్రకుర్యాచ్చ దారువమా ణ్యనుస్ర మాత్, 

శ్రీవత్సం పూర్ణకుంభం చ ఛేరీవాదర్శనం తఇా 

మత్స్య యుగ్య్మా2._౧కుశం శంఖమావ ర మితి చాప వై. 

గీవత్సం తత్తు రుక్మాభం ఘటో రక్తాభ ఉచ్య తే 

రకాం భేరీం సువక్షాభం తెస్య పాళ్ళే ఏ2సితం? తథా, 

ఆదర్శనం చ శ్వేతం స్వాదు త్తం చన్ద్రివదివ్యుతే 

మత్స్య యుగ్మం తథా శ్వేత మూాన్హ్యాననబుతీరితమ్. 

అంకుశ న్య తు దండం చ రకం కృష్ణనృుణీయుతమ్ 

శంఖం శంఖనిభం (పో క్ర కంర క మావ ర రృమివ్య లే. 

సప్తాంగులసము త్పేధ మేసూం వీరం డిష్టగోలకమ్ 

యఖా వృ స్తా కుర్యా ర్సంచవనెర్న ఎగా కేథా. 
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188 శ్రీ వె ఖానసభగవచ్చా షో, భార్లవె 

ఏవం లక్షుణముడ్దిష్టం "శేషం యుక్తా నసమాదశేత్ 

(వదత్నీణక్రమేణైవ చెంచాదీళా నమర్చ యేత్ , ఈ 

దిక(వసు మవాదితు త తజాారన్వ దథీశే 
TA) ఎవయ ఈ ళా 

కం సా నియచ్చ'త్వి శు క్వ్వా మంగలాన్వత్ర విన్న సేన్ రా. 

మంగలానామువస్నా నమైం(్రా బ్యే చెకమేవ లా 

ఏవం (పకరణం (పో_క్షం కలశొనాొం అ. ం రా 

శు ' * త్త 

= దా్తాదళవ్రధాన ద్రవ్యాణి = 

పంచగవ్యక్రముం వశే దేవస్య న్నృనం (వతి 

కపిలాయా వరం వీరం శ్యతాయా దధి తోచ్య కే, Yo 

ర_క్రవర్లాఘృతం (గ్రాహ్యం కృష్ణా యా గోళ్ళకృద్భ వేత్ 

మూత్రం తు సీలవ క్లాయాః పంచగవ్వమిపి స్మ ఎతోమ్, ౫౧ 

ప్రస్థపాదం ఘృతం చైవ ద్విగుణం దధి సంయుతే మ్ ' 

గృహీత్వా (వీగుణం శీరం గోమయన్తు చతుర్లుణమ్. 3-9 

పడ్డుణం చైవ గోమూతం వుచగవ్యయుతం (క్రమాత్ 

అపాతితం తు గోమూ(తం వతితం గోమయం భవేత్ x3 

ధారోవ్షం శీరమాడాయ సద్య స్ట ప్తం ఘృతం భవేత్ 

అశు క్తం దధి గృష్టాయా బేతత్సర్వత్ర లతుణమ్ ౫ర్రో 

Pall 
“గాంగేయంి మంతేముచ్చార్న్ష గోమూూతేం వూర్యమాహానేశత్ ' 

తత్సరం తు శకృద్ణా)వ్యా'మిాశానిమితి మన్ర్రతిః, ౫,౫ 

“హిరణ్య పాణొమిత్య్యుక్త్వా పయ ఆదాయ నిథీ.పేత్ 
వ క | & రు తే తి దధి య. ంజ్య్యాద్ధ్భృతేం చాయ _్టా ఇత్యపి, ME, 



దుకీనాఒధి కా రః, 

ఇ ల్యేవం వంచభిర్మ న్హైః పంచగవ్యం నవమూహాచేశ్ 

వకదాఢకపూర్ణ ను కలశే దృశ్యతే వృఖక్. 

సౌవర్డ్మం "రాదతం తా(మం కాంస్యం మృణ్మయ మేవ వా 

ద్వాదళా2ఒ.ంగులపీసారం పోకశొ2 ంగలనాహ కమ్. 

డదష్ట్టంగులం సంభ కశేత్క_ంఠం ముఖం పంచా౭_౦గుల భవేత్ 

పకషదింబ ఫలా కారం ఖండసు కరత వర్చి తమ్, 

వవం కలశమా దాయ పంచగ వై కః (పవూర స్త్ చ 

(రుడమన్యిబుతి (పోచ్చు న్య చేదీశానగో చ లే. 

అథ కారు తేనై వ సంపూర్మం కఎళతం తథా 

మృత్మప్రతీకి ఇత్వు కాక ఇ గదేళానా నే న్వ సేత్ 

కలళం మధునంయు క్షం నుకుశే ః వూరితం తథా 

“మధు వాికేతి ముంకేణ ఇందాిిగ్న్యర న్లళే న్యనేళ్, 
న శుక్తం దధి గవ్వం చ? సంవ్లూర్ల కలశం తథా 

దధి (కావ్ ణి ఇత్యుక్వా ఆగ్నేయ్యాం దధి విన్య సేత్, 

సదోస్ట దుగ్ధం వయో _(గాహ్య మవ.తై: వూరితనథా 
అణోరణీయాి నిత్య కాష యమాగ్నో పర్మభ్యమే న్వ్ చేత్ర్, 

ఉళీరాగరువశ్చైర్వా సంయు క్షం చన్షనేన “వా శ 

Neen 
శుద్ధో కేన సంగృవ్యా కలశం వరిపూరితమ్. 

యమనసనీలా నే త్మ (ఆ వృరిస్ప్వితి విన్న సేత్ 

వీీహిమాహయనై రుక్ కొం సర్హః వం చా౭_ కమతం విదుః, 

తూర్య ఘోషసమాయు కం మిక్నితం చామతోదకమ్ 

తతా౬ఒతవతోదశీనై వ్ స౧ంవూర్తం కలశం తతః, 
చు ac) 
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184 శీవై_భానసభగవచ్చాష్ర్రే, భార్లవే 

ఇమా ఓవధయి ఇ్రత్యుక్వా న్య సేన్నీ లే కతోదకమ్ 

కదళీమాశులుం గాము) పనసై ర్నాళికేరశ. క్ ఇ౬౮ా 

ఆ(దా౯దిభిః ఫలై శ్చా౭-నై కీరర్టిథాలా భం సమావ్చా.వై 8 

ఫలె రన్ధాంశసంయు_క్తం శేషం తోయేన పూరితమ్, కనా 

ఫలోదకేమితి (పో_క్షం కలశం సంవసాధితమ్ 

నీలవారుణయోార్శ్మఛ్లే “సోనముం రో వేతి విన్యవేత్ , 20 

కసా" గై (రథ వా దూరై స్ర్రైరతతై శ్చ సమన్వితమ్ 

కుకోదకమితి పోగిక్షం కలశం తేన న్రూరితమ్, ౭౧ 

వరుణోదానయోర్శు'ధ్యే “యత నృర్తోమితి పిన్ఫ చేత్ 

వ(జం పొలం పృవాలం చ ళంఖజం శు _క్రీజం తజ్రా 22 

వతాని వంవరశ్నా ని తతో నుకతకం తథా 

వైడూర్యం వువ్య రాగం చ గోమేధికమితి కమాత్, ౭3 

రత్నో దకమితి (పో_క్షం కలశం తేన పూరితమ్ 

వాయవ్వ్యే సన్న సేద్విద్వాఃనతో "దేవాదిముచ్చ* కా ౭౪ 

యథాలాభం తథా రత్నసువర్షృసహితం (క్రమాత్. 

వై ప్లవం విమ్ణుసూ కం చ వురుపసూ క్రయుతం జపేత్ , ౭౫% 

తథ్రాఒభివము న్లితం తోయం జప్యోవకమితి స శతమ్ 

కుబేరోదానయోార్శ్మభ్య 'ట్రహ్మో దేవానా” మితి న్య బేత్ . 2౬. 

ఫలా సే నేతు వికున్నా స్ఫ్యురోవఫ్యస్సముదావ్బాకాః 

సర్వాచధిసమాయు క్ర కం సర్వాషభ్యుదకం భవేశ్. ౭౧ 

తుర్యాం శేషు గృహీతం చ కలశం పూర్ణమంభ సా 

సోమేశానా న్లశే పై వ “చిత్రం చేవానాిమితి న్యశేత్. 2౮ 



చుకిశ్తాఒధిశా రః, 

వ షూం ప్రక్యేక మేకం తు కలగోం' శుద్ధవారిణా 

గృహీత్వా తదువస్నానం వామపాన్మే్వు తు విన్య సేత్, 

ఉపస్నానే తు కలతాంనతో చేవాిదినా న్యనేత్ 

వవం (ప్రథానకలకాశ్చ తుర్వింళతిరీరి తా; 

అల వ్ అదో జ ఆక నందాావర్హం చ పద్మం చ తుళని విస్ణుపర్టి కా 

బిల్వం చ కరవీరం చ పద్మం కుముదమేవ చ. 

ఆప్ట చె. పుణస్టవుప్పాణి గాంవ్యూణి తు యభథా[కమమ్ 

“దివా శుద్ధం తు బిల్వం చ కపిద్ధం వీల్రవన్ని శి. 

కరవీరం దివా శుద్ధం సిలి సీతం? తథా శుచి 

(ఇమాస్సుమనసి ఇతి మృషస్ర్తేణ యమనీలా న్నరే న్య సేత్ 

తస్యోపస్నానమేకన్తు తత్పార్శే కలశం న్య సేత్ 

(కీవీష్టకం యవం ముద్దముశీరం చెవ రత్నకమ్ 

తథా మసూరం దమనం జాతీఫలయుతం తథా, 

లవంగం చ సరూహృత్య చరార్షయి త్వా (క్రమేణ వె 

సమారాధ్ర నవ తద్చూూర్మం శరావేషు చ వూరయేత్ , 

వం కీఠాద్దమీలే చూర్ష ౦ (వన్షో విని ఇతి 1 విస్య సేత్ 

వషామలాభే చూర్లానాం గావ్యామేలోదిచూర్డ కమ్. 

ఉవస్నా నం తు తత్పాళ్ళ్వే త్వేకం నై. నె కలశం 'ం న్యనేత్ 

అళ్వద్ధస్వ మధూకస్వ ఖదిరస్య వటన్వ చ 

వంజుళాసన మూ ఛ్వా౭_పి చిత్రవృతుస్య చ తః 

9A 

18$ 

౭ా 

౮౧ 

౮౩ 

రారీి 

౮ ఎ 

౮నీ 

లాలా 
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హృతోలూఖలమభ్యే చ ఊదుళ్యిమితొ విన్య సేత్ . 

ఉర క చర్మణ్యలాభే తు అళ్వద్ధస్య పిద్రీ యే 

కపూయం పరికలై పక్టవ (యే కే శోతిమితి బువ౯. 

' "వరుణోదానయోర్మ ఛే కషూయకలశం న్యశేత్ 

ఉపస్నానం తు తత్వాళశ్ళే $ వకం వై కలఫం న్వసేత్ . 

సింక్ర్ం చ నకల వ్యాఘీనన్దా దిత్యం చ వుద్ము_రమ్ 

దూర్చా చ సహాబేపీ చ పాఠా సావ్వాయమేవ చ. 

వవం వనౌష వధీన న్యా సోమువాయో( ను దుధ్యమే- 

+ ఉవస్నానం తు త త్సాళే ఖని వశం వ్ కలశం న్యేత్. 

నదీతటాకకాషానాం పల్షలస్య చ వారిభిః 

పృథకృం వూర్య కలతాంళ్చాతురన్తు సమావా కేత్ . 

తమై రకం కలశం పార్శ్వే ఉపస్నానం తు విన్యసేత్ 

హాశేణుకం చ స్థాణేయం వత్రం వ్యాఘు్రనఖం తథా. 

వక్తాగరుం చ చాస్టమాకం కచోరం జేభుబూలకమ్ 

'మాంసీ జాతిఫలై. లాంళ్ళా లవంగం చన్షనం తథా, 

కర్పూరం చ బలోశీరస్థిరనార ద మేవ చ? 

కుస్తుంటురుం తథా౭_న్యాని సుగంధీని శుచీని చ. 

(ప్రాణ్యంగం చ ప్రురీహం చ వర్ద యిశ్వా సమాహా శేత్ 

వలేషామవి యచ్చూర్డం సూతు్మముత్సీడ్య కల్పితమ్. 

సర్వగర్ ధవితి (పోక్త కొం: శరావేషు (పలళార యేత్ 

న్యసే.త్రాతారిమిక్యేన యతురాజేశమధ్య మే. 

తే త్తత్ఫాళ్ళే శ న్యసేశ్రేషామువస్నానం తరైవచ 

ఛా 

రాం 

౯-౧ 

గ్ 9 

గా 

రీ 

Ff 

గడి 

గరి 

గ్ా 

aa 



ద్కుకీర్దాజాధికా రః, డి 

నవసష్టి న్ని ద్ధవర్ష స్య వారిద్రస్య వకల్పయేత్ , ౧౦౦ 

చరార్జం తు కలే శీపా ఏ సంపూర్ణం కలశం చేత్ 

వంక్షీ తై రవ పాళ్ళేఏ తు (సినీ వాివితి విన్యసేత్ . ౧౦౧ 

లేసి సాశ్ళే ఏ న్వ సేదేకమువస్నానన్తు పూర్వవత్ 

పాలాళదూ ర్వాపావోరక్షనస్టా్య్రావట్తదలాని చ, ౧౦.౨ 

కరపిరస్య షకాణి కుశవతాణి చైవ హి 

ముూూలగన్ధార్థమావృృత్య్థ తస్య పాళ్ళేఏ న్య సేద్బుధః. ౧౦కి 

శుద్గోపకలశం స్టావే మ్యేదుపస్న్నా నం చ పూర్వవత్ 

వస్త్ర యుగ్మం సవం సూత, ఫ్రం కృతం కా ర్పాసతంతునా, ౧౨౪ 

ప్లోతాస్థన్తు సమాహృత్య శుద్ధషాశ్రే తు నికీ వేత్. 

విష్ణు గాయ త్రియా స్థావ్య యతురాజేశమధ్య మే. ౧౦౫ 

పఫ్లోత పా ణే వ న్స సేతాని (మైహం్షిదజ్ఞాన 'మిత్యేపి 

హరిం క ఓర ఇలికం నేవ అంజనం వన మనక్శిలామ్, ౧౦౬ 

గోరోచనం చ గరీకమితి ధాతూంత్సేచూహా శేత్' 

ఏతాని చరార్చియి త్వా తు ళరావేన్వు పృథక్ వృథక్ =. రంజీ 

(పతీవ్య (జాతవేదేతి న్యసే_త్తకై 9వ పూర్వవత్ 

వ'కాదశానుకరణి కలశొంశైె వ పూర యేత్ . ౧౦౮ 

అవాతం చ సుళూత్ముం చ వస్త్రయుగ్మమఖండితమ్ 

వస్త్రం యజ్ఞోపవీతం చ పవిత్రం భూపణాదికమ్, “౧౦౯ 

' దవవూదీని సంగ్భవ్యా సోమేశానా న్నచే న్యసేత్ 

విన్ఫసు కలళాంతె వ తథా మార్తా పృథక్ పృథక్ . ౧౧౦ 

“వష్యైరావేస్ట క తాఎత్సర్వాళా పున కూర్చాని నిమ్మీవేత్ 
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ఉత ర్చం వాజఒ-వన్టధ:ః కూర్చం (పాగలోం వోదగగకమ్, ౧౧౧ 

విన్యస్య లేవు కూర్చాని శరావై రపధాయ చ 

ప్రణమ్య దేవ దేవేళం (ద వ్యార్చనమభఖా౭ఒరభేత్ , ౧౧౨ 

తతశ్చర్యావదా_న్తేవు జయాద్యప్పరసోఒర్చయేత్ 

_ జయాం చ విజయాం విందాం నందకాం పుష్టి కామి. ౧౧౩ 

. కుముద్వతీముత్ప్సల కాం వికోకాం చ సమర్చయేత్ 

(ప్రాగాదివేద్యాః పరితః వంకా పం క్రీ శమర్చ యీత్ , ౧౧౪౮ 

విప్వుక్సేనం తతః సళ్చాదించాిదీంశ్చ సమర్చ యేత్ 

= దవ చేవార్చనమ్ = 

మృద్దేవతా తు భూదేవీ పర్వ తేశన్తు పావకః : ౧౧౫ 

వాయునై క్ర ధాన్యచేవస్సా ద్దరుకో2.౦కుర దేవతా 
మంగలాధివతిళ్శకః వంచగ వ్యాధివళ్నివః, ౧౧౬. 

తా వ విక్వేదేపాళ్చ ఉవసాన్ననాధి దేవతాః 

సామవేదో న్ఫుతేళ స్ఫ్యాదుపస్నా నే తు వత్చరాః ౧౧8 

జుగ్వేదో మధుచేవస్సా ిదువస్నానే తు వాయవః 

యజుక్వేదో దధీకోజ.భూదుపస్నాచే కర్ణి నః గిగరొ 

శీ త్వోధర్వవేదళ్చ ఉవస్నా నేఒశ్వినా తథా 

గంధోదశే సడృతవో మరుగే _స్తదన న్తరే, రాగాడా 

అతతో జే విశ్వమూ ర్రికువస్నానే బృహస్పతిః 

సోము; ఫలోద కేశ స్ఫ్యాదన_న్త న్స_స్తదన న్త లే. ౧౨౦ 

కశేేదకే చ మునయ ఉప స్వానే తు తతక। 

విష్టారతో ద శేళస్ఫాద్దంధ ర్యా_స్తనద న్లరే, ౧౨౧ 



వ,కిశ్లా ఒధికారః.' 

నుంచో) రత్నోడశేళస్స్యాదుపస్నా నే తు పుష్పజూ।ః 

సర్వాషధ్యుదకే భానురువ స్నా నేఒప్చరోగణాః 

పుణ్యాపు ప్చేవు భాతారం చూూాన్లే హ్వప్యనపాయినమ్ 

వరుణః కషూయ దేవస్స్యా త్తీ స్టే చైవ జగద్భువః, 

వనాపధీకో రుద్రో౭_భూచ్చిసీవాలీ వారిద్రశే 
ఉపస్నా నే తు రాకా స్యాత్సర్వగ నే శతక్రతుః, 

బ్రహ్మాణం మూూాలగ?న్ఫే తు ప్లోతవ స్తై, వురన్షరమ్ 

ధాతువ్వవి చ దుర్తాం చ తత్తద్ద్ర్యవ్యధరం స్మర. 

(తయోాదశోపచానై శ్చ మూ ర్థిమంతె 9రథా౬ర్చ యేత్ 

ఉపస్నా నేవు ఇా2-నే్యేము వరుణం చ తథాఒర్బ్చయేత్ . 

వ్ హన తాసనా తర 

ఆచార్యం వూజయిత్వా తు వ స్తేరాభరణై స్తథా 

శిహ్యం చ వూజయీక్పళ్చాద్యజనమూనస్ప వ్ క్తితః. 

తతో గురుః ' (పనన్నా త్మా చేదేశం సంప్రణమ్యు చ vr 

అప్టోపచారై ౨ ఈ భ్యర్చవై స్నృపనావసరం తతః, 

విజ్ఞావస్టీ పారయే సమ్యక్ పళ్చాత్కార్యం నమూాచి లేత్ 

రకస తెగ్టిమితి పోోచ్య దవ్యేచేవం (ప్రణమ్య చ, 

రస్యుసునను. క యనృనా దా రాజ్యం (పతీశ తే 

ఆజ్ఞావ ద్దురుళ్ళిష్యం హార స్వేదిమితి బువా, 

త త్తద్దగివ్యం సమాదాయ శివ్య_స్తసై సై బివేదదు త్ 

అద్భిః (పోత్యు సమాదాయ తేద్ద్రవ్ధం గురుర త్వరః, 

' (ప్రణవం తు సముచ్చార్య తత్ర కార్యం సమా చ చేత్ 

లలాట నం సముద్ధ SEN చేవ దేవం ప్రణమ్య చ. 

౧.౨౩ 

౧౨౫. 

౧౨౬ 

౧౨౭ 

౧ తతా 

౧౨౯ 

౧౩౨౮ 

౧కెం 

౧౫౨౩ 
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తద్ది క్యేణ సకృ _క్తిర్వా బేవేళన్వ (వ్రదవీ.ణమ్ 

తద్ద్రవ్యనామ సంయోజ్వు తన్మంత్రానే తు కారయీత్, ౧౩౩ 

(అశో జేవాిదితిమం!తేణ చేవచేవం (ప్రణమ్య చ 

విష్ణుం చ పురుషం సత్యమచ్యుతేం చా౭_విరుద్ధకమ్. ౧9౪ 

ఏవం మంత్రం సముబ్బార్య త్యత కార్యం సమాచరేత్ 

క్రియా నే పాత్రమాదడాయ పూర్వస్థానే నివేళభయీత్ . ౧౩౫ 

=| స్మ వన (వ డూ గక = 

(ద కాత రేణి మంక్రేణ (పోత్యు గృహ్య (వదశ్నీఇమ్ 

కరూర్చేనాదాయ సం[స్రావ్య మూర్చ ఇ వె స్నావ లీ న్గు బా. ౧౨౬ 

పశ్వే నిమగ్న ఇత్యుకాష పరగ కేన ప్రదక్నీణక్ 

ఛాన్యేన స్నావయేచ్చవ (పాణప్రసూతిిముచ్చరకా. ౧5౭ 

4నితత్య శాణిమిత్యు క్వా అంకురై లేవ ఇవా౭ర్చయేీత్ 

త్వం యిశ్జేతి చ మంతకేణ మంగలై శ్చ వ్రదవీణమ్. - ౧౦ 

వసో? వవిత్రిమిత్యు కా పంచగవ్యా౭ భి షే చనమ్ 

4వారీశ్చత(స్ర ఇత్యు క్యా సోపస్నానమాచశేత్ , ౧౩౯ 

“అగ్న ఆయాహి” మంశ్రేణ ఖృులేనై వాఒభిపే.చ యేత్ 
(అగ్నిమోశేతి మంకేణ మధునై వాఒభిపేచయేత్., '. ౧౮౯౦ 

దధ్నా౭_భి పే.చ యేత్పళ్చాందిపే, 'కేష్టితి నముచ్చరకా 

శన్నో చేవీరిభీత్యుక్వా తీ శేణై బా౭_భిచేచ ఇంత్, ౧౪౧ 

(అభి త్వా ఈూరి ఇత్యుక్త్వా స్నావ యేద్దరధ వార్తిత్తా.. 

(ఇమా ఓవథధయి" ఇత్యుకా ఏ స్నావయేదతతోదశై 8. ' ౧౪౨ 

(జపకా ది త్వేతి వోచ్చార్య ఫలో'టది క్చాజ భి ేచయేల్ 



(చు కీరాఒధి కా రః. 

“చతార్పిరీతి చ మంకేణ కకో టే ఇ్చా౭_భిషేచయేత్. 

6తత్వరుహూ యెతి మం(కేణ రత్నోో దెళ్చా౭ఖిచపేచయేత్ 

(వూతే _స్దిన్యేతి మంకేణ జప్వోడై రభిపేచయీత్ . 

“చత్వారి (శుం) గేత్యు చ్చార్య నర్వాషభురిద కై శ్చ రేత్ 

ధాతా విధా కేత్యు చ్చార్య పుణ్యనుమై పరఖార్చలయమేత్,, | 

బు దో యజూంషి మంకేణ చూర్టేన స్నావయీద్దురుః 
(స వవ దేవి ఉబ్బార్య ఉద్వ నేత కషూయకై 8. 

(“న సర్వవేత్తా” మంతకేణ తీన్ధోదెశ్చా౭_భిషే చయేత్ 

'సామైక్చ సాంగి మిత్యుక్వ్వా మార్జియేచ్చ వనౌవధీః 

హోరి ద్ర స్పంన్నావ్య “అతో చేవా ఇత్ (బువ।౯ 

త్వం యై స్తీ పుమూినిత్యు చ్చార్య "జే యేత్సర్వనన్థ నై. 8 

స్నావరో దుష్టతో యేన (ఆపో హి” జీ లి చోచ్చ రకా. 

నితే వస్నానో క “కమాశ్షేణ శుద్దోదెరభి శే వ.చయేత్. 

త త్తద్దవ్యాభిశే పకా స్తే స్నానవృస్త్రం విసృజ్య చ 

జాతం సమర్ప య్మేచ్చవ పూజ యేదప్ట విగ) మై: 

మిత)స్సుపర్జ” ఇత్యుక్వా ప్లో తేన పరిమృజ్య చ 

వస్తాడై స్సమలంకృత్య సూర్యో శేనై వ కారయేత్ 

త్వం భూర్భువ క్ట మంత్రేణ మూలగన్దేన మూర ౭కత్ 
“బుద్ధిమఆ 'ముత్యుచ్చార్య బా౭_లంకుర్వా చ్చ థాతుభికి 

పాద్యమాచ మనం దదాన్టదాలయస్వ (వదవీ.ణమ్. 

స్వస్తి స్రిసూక్తాదిసూ కం చ జపా చె వాజథ కారదేత్, 

అర్బాస్థానే తు న సంస్థావ్య వూజయితో్వ క్ర మాడ్ల్గతః 

tol 

౧౪౮3 

౧రీర 

౧౪౫ 

౧౦౬. 

౧౮౭ 

౧౪౮ 

౧౪౯ 

౧౫౦ 

౧౫౧౫ 

౧ఎ)౬౨ 

౧౫3 
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 మవావావిః ప్రభాతం వా యథాళో క్తి సివేదయెత్. ౧౫౪ 

నిష్కాధికం సువ్యర్ధం చ సవత్పానుపి గాం తథా 

గురవే దహీణాం దద్యాత్సాష్నపకానాం తావ చ. జ 

త్మళాన్యకర్మక రవ్రాణాం యథాళక్యా చ దశణామ్ 

దద్యాత్క ర్మఫలం (ప్రావ్య యజవమానోఒథ భ_క్తిమాక౯ ౧౫౬ 

స్నపనాయ తిముద్దిష్ట ధాన్వద౨) వ్యా౭-౦ బ రాణి వు 

పాతాణి చ తథాన్యాని న్నవనా నే ధృతాని చ. ౧౫౭ 

నివేద యిత్వా గుర వే (ప్రణమేచ్చ ముహూుర్మువాుః 

(థువార్చనా యది స్యాత్తూ (పముఖే స్నపన చ శేత్. ౧౫౮ 

వితాన స్తంభ వేష్టాదిపూ ్వవత్కార యే తతః 

పంచవాస్తాదిభే దేవు వం క్రిం కుర్యాద్విధానతః, ౧౫౯ 

మభ్య కుభం చ నన్న్యసృ అర్పయిళాస్త్త్ర చ పూర్వవత్ 

(భువవీఠస్వ్య వరితః కూర్చ్పయు క్రం చతుర్షి శ్మ్, ౧౬౦ 

జయాదీరర్సయితా తు మృదాదీ౯ పూర్వవత్ర్క_మాత్ 

తత్చాతం సంపగృహావ పాణిభ్యాం మోొళనం చరేత్ ౧౬౧ 

అథ వా పొత్రమాదాయ పూరయిత్వా తు నన్న్యసేత్ 

(ద్రవ్యం (పతి విశేపేణ పూరయి త్వాఒ ర్చ యేుత్క్రఏమాత్ . ౧౬.9 

సాద్యం చాచమనం పుష్పం గంధం ధూపం తా. వ చ 

దీసమర్ల రం తి ఖావామమర్చయిత్వా౭-వ్టవిగ హే కంక. ౬౨ 

జేవచదేవం నమస్కతేర్థి (పది థీణమణభా='చ చేత్ 

చేవస్య పురత_సి స్టే ద్ర) గృమాదాయ పాణినా. ౧౯౬౪౮ 

గోశ్ళుంగాగం సముద్ధ ఎ్రోర్టి ప్రార్బో_క్సవిధినా క్రమాత్ 



వ అని 

ఊచకిన్ష్తాజ ధి శారః, 

పునః (ప్రదహీణం కృత్వా పూర్వస్థానే తు విన్యసేత్ , 

ధువేణాభ్య స్తరే చైవ బింబై రనై ్ యస్సహావ తు 
వ్రారసపము కం భ్ఫువార్నా చేత్స్న వనం సమ్యుగాచ శేత్. 

యథో క్షేనెవ మాశేణ యథావిధి సమర్చయేత్ 

చతాగ్టీరింశ త్ 

గవ్యం (శుతం దధి మధు శీరం 

స్యాద్బిత్న తో యకమ్. 

జవ్యం 

ను ఉపస్నానమేకం హోరిద్ర 

ఉపస్నాన వి - 
మాధవం వైన న్నవనం తు విధీయ తే 

మధ్య మే మధ్యమం చైవ మధ్యమాధమ 

విధియ తే. 

స్పభిః కలనై ః 

మధ్యమం "లేపూం సడ్భిః కల 

ధమ ముచ్యతే 

చతుర వె; 
OO. 

గవ్వుం ఫఘ్బుతేం శీర మడు 

వస్నానం తజివ చు 
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- ౧౬.౯౬. 

౧౬౯.౮ 

౧౬. ౮ 

౧౬.౯ 

౧రెం 

౧౭౩ 

౧౭౪ 

౧M 

౧౭౬. 
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ఏతే 

దశై తా౯ కలస్యాచేత్క 9? త ౧౭౭ 

ఛ్రూర్యోేనె వ 
కలశస్య చేన్, ౧౭౮ 

దియ్వష్ష. 

గ్యైస్తు ఐంచే ఘృుతీమి (౧౬౭౯ 

మ్యేగన్భోదకం తభా 

క దమోా త్వాం వారుణ్యామతతో దకమ్ ౧౮౦ 

నసామ్యే జప్యోదకం (క్రమాత్ 

వ్యస్తుస ప్తభిః కల్యశ్తెః ౧౮౧ 

చ త్రివట్యోణస్థలం' 
స_ప్పభిః కలకో క్రవత్ ౧౮౨ 

0 నవకోవ్ర న్ను తత్ర వై 

మ FE భళ్చ కుళాంభసా ౧౮౩ 

జప్యా ౦ విన్య జీత్ 

ఏవమేవం యత్, ౧౮౪ 

దక్నీణాయనశకాలే తు 

ఉత్త గాయ కాతే తు పశ్చాత్ ౧౮౫ 

యే తు సంపొప్పే త్ర 

త్పూర్యేం దూవరాగేవు ౧౮౬. 

స్నవనం చేవ దేవస్య కృత్వా త ౧౮౬) 

ఇతి -(శీవై ఖానసే భగవచ్భా స్తే భృగు పోకాయాం సంహి తాయాం 

(వకీర్లా ఒధి కారే చ్వావింశో ఇ ఛ్యాయః, 

హరికా 



(ప, కిన్లా-ఒ ధి కార £, 

ఆఅఆధత థ త్ర, యోవింళోఒ ధ్యా 
ఆరామ. DAL 

=| ఈ తే వ చ [క మ్ ౫ 

అతః పరం ప్రవమ్యామి పూరోోద్దిష్టం సుదర్శనమ్ 

సుదర్శనస్య వోద్దిష్టం (పమాణం చ విశేవతః 

మవా బేరస్య మానేన నవాంగులమితి స్మృతమ్ 
తన్య వృత్తం సముద్దిత్లమరాశెువ తు (త్యంగులమ్. 

వృత్తం పట్టస్వ్య విస్తారమేకాంగులముడాహృతమ్ 
తన్మ భే చారకూటం స్వా చేకాఒ౦గులముడా హృతమ్ 

అరా ద్వాదశ ఉద్దిష్టా వతచ్చకస్వ వై తథా 

అధమం మాక్షమాలోక్య (పోక్త మేతత్ప్రమూణకమ్. 

తత్ర మధ్యం విమాణన్తు వమ్యూమి శ్రుణుతాద రాత్ 

మవాబేరన్య హా_న్తేన ద్వాదళాఒంగులము చు కే, 

తద్వ ఎత్తే తం తన్వ హా నేన ద్యాషదళా౭_౦ణలముచ్య తే 

వృ త్రం తస్య సముద్దిష్టమారకళూటం దిషయంగులమ్ు. 

న్భ త్తపట్టస్య విసార 'నుకాజంగులముదావ్యాతవ్ 

అపో చ చతురంగులాష్ది? దుద్దిప్రాశ్చే సమాస 48, 

అశళాషహ్ట్రాడళ ఉద్దిష్టాశ్చక వై సెస్టవ తు మధష్ట మే 

కరార్ముం వా౭-పస్టిథ సింవాం వా వద్ము) వా౭ప్యభ కార మే త్, 

అధ స్తోదో్యోగదండం చ వకాంగులముడావ్యాతకమ్ 

ఉభయోః పాదకళ్శూస్చివసిం స్లనైవ తు' కారయిత్ . 

ఆయస్నేనె వ వా కుర్యాద్రారుణా వా తశ్రవ చ 

సరష్షత్ర సుందరం కుర్యాత్సేజుూనన! పిధీయ తే, 
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196 శ్రీ మై ఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్లపే 

వకల్ల త. ణముగ్చిష్టం చక్రసై పవ (పమాం౧త; 

మధూద్చి స్ట్రేన విధినా కుర్యాదై ఏ రత్రతత్ర తు. 

విద ధ్యా దైవ 'చేవస్వ శ్వీ-తి వ్రవరము త్తమమ్ 

ప్రమాణం చ తు సర్వత్ర త త్తిభాగం సిశేషతః. 

స్థావనాం మూ గ్లిమం్మతం చ చక్ళస్య (శ్రుణుతర్ష యః 

అభా2_తస్పంవ్రవవ్యూమి వై హ్వవం చక్రము త్తమమ్. 

త్రివిధం చ్మక్రముద్దిష్టం బ్రహ్మణా వర మేవీ. 

కాలచక్రం పేర చక్రం సహసివికచం క్రమాత్. 

కరోద్ధ వ్రతం పీరషక్రం దేవస్య ముఖవమాన క; 

సర్వాజినోం సమూహా న్ల బజం ఖత యము న్తత క 

బేవస్య ముఖమానం స్యాద్దాదశళా౭స్టార చిహ్నితమ్ 

జూర్చలాపంచకసంయు క్ర కం కరాగ్రే దథీణే చేత్. 

మయం మహీవముయం దివ్యమష్టారం దా్యాదచళశారకమ్ 

వభిర్మ నె) న్సమభ్యర్ప్య రహార్భం మోాతళా స్త య్ 

కాయా యాలాల లము Per 

ల్ 

కోలచక9ం వ్రవమ్మ్యూమి జొత్సవం సర్వళా న్తీదమీ 
భువ బేరముఖాయామం ద్విగుణాయామనవి స్త ఎతీమ్, 

వృత్తం చ వడ్డుణం పోకృం తతాన్తం తత్సువృ త్రళమ్ 

వృ _త్తసకి వట్టవ్స్తారం కీయంగులమితి స్మ లేన్. 

షడంగులసమాయాముహార కూటం తు (త్యంగులమ్ 
యవా కారకళా జయా ఉభ్టయ్యత్ర (ప్రవేళతా, 
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చ, కీన్లాఒధిశార £, 

అరకూశే2-థ సింహం వా మకరం వాఇథ వద్మకమ్ 

జాషలా(తికం వా క_ర్రవం జ్వాలావంచకమేవ వా. 

శతా౭ పారం నింశేతిం వా ఉత్తమే సమ్యగాచశేత్ 

చతుపష్పం చద్వివంచాళన్మధ్య మే సముదాహృతమ్ 

దాషత్రింశదాష చతుర్వింశదధమే సంప్రయోజయీత్ 
వవం స్యా త్కాలచకన్లు ఆత్భ్సవా కం (పకల్పయేత్. 

చకాధసా తథా నాలం ద్వాదళా2ఒ.౦గులమాచలేత్ 

చ్మకద్విగుణదండ నూ ఖదిరం చాఒ.సనం భవేత్. 

యాజ్ఞ కెరథ వా వృమైః కారయేద్మత్ర శాసనమ్ 
వడంగులాయతేవినారాం ఫల కాం సంప్రకల్పయేత్ , 

వృత్తే తం వా చత్రుర్మళం నొ లంబదామసమాయుతమ్ 

(త్రియంగులపము క్సేధం సంధయే త్ర తరికోవరి. 

తదధసాతు తొోటిం చ కుంభ లృ్యబకసంయుతమ్ 

అష్టాఒ-౨గులసము క్వేథం "కార యేదితి శాసనమ్. 

అంతస్సుమిరసం కృత్వా? దండాగ్రగే వవా౭ స వవ వా 

కారడం జీన నంయాజ్య ఫలకోఫ ఫలపద్మ కమ్. 

ల'తాక్రస్థశరం ఇూవి కారయ్దతి శా ననమ్ 

వద్మం తు తీంగులాయామం విస్తారమధి కా౭_౧గులమ్, 

పాలికోపరి సింహశొ దాగఫ్రుభ యో; పాశః (యోశ్చ రేత్ 

చృక్రం సంవహామానా తొ యావత్తతి చ కారమయెత్, 

త రకా ర్మానం సను దెహం భం5నా౭..౦౫ై లమితి స్మ ఎతమ్ 

దండను భ్యేన కరాష్ట్ర తృడ్దండమూ లే షకంగులమ్, 
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198 శ్రీ వై ఖానసభగవచ్చా స్తే, ఛార్లవే 

వీశభం వడంగులో క్వేధం చతురంగులమేవ వా 

వృ ర్త తం వొ చతురశం వొ సరోడదళ కర్ణ యక్. 

భైశేడణా ఇ=ం౦గులమాయానుం విస్తారం సంప్రకీ ర్తితమ్ 

కర్ణి కామధ్య మే నాళమస్టా౭_౦గులసమాయుతే మ్. 

నాళదండజేన సంయోజుప్ట జంధ యేదష్టబన్ట్యనేః 

వోరవత్చుదృథం కు రా్యాదనక్రమృుజుసంయుత మ్. 

 వవం కృత్వా యభథామాగ౯౦ స్థావనం సమ్యు గాచ రేత్ 

సహస్రవికచం చకిం వురుహాకారమాచ శేత్, 

రకాభం నీఅవర్ణం చ నవతా లేన మూనతేక 

గష్టభు జం ముకఃటోగ్చస్థం చకంిచూళినమాచ కేత్, 

సుపీర్మనం తథా చకం సహస్రవిక చం తథా 

అనపాయినమి తక్యేవం వరా _ర్తిమంతై తై )స్సమర్చ యేత్ . 

శ్రతధారం కాలచకం సర్వాసుర విమర్శ నమ్ 

సర్వవిఖ్నువారం చేతి కాలచక్రం సమర్చయేత్ . 

కాలచక్రం ప్రవవమోష్టమి సరాష్టజ=సురవినాశనమ్ 

భు ట్రి)ంశ దంగులం వాపీ పట్ పంచాశచ్చ తా2ఒ_ష్ట్రకమ్: 

విస్తారాయావమతో మానము త్తమాధమమధ్యమమ్ 

వూనా౭౦గులేన తద్దాYవా్యిం తకుకం వర్తులం ఛవేత్ 

సవా్శసారా అహ్హశతం (తిశతం' సి మేన వా. 

అరాః |కమేణ సంయుకా ఉ తమా౭.ధమమధ్యమాః, 
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© క్ర శాజధికారః 

చతురిషంశ త్తథా జ్వూలాష్టోడళ ద్వాదళాఒథఖ వా 

దళిసపాంగలం వంచ వృత్తం పట్టస్య సంయ తమ్. 
అతి వావి ఉం 

చకఏవి భేహకం భాగం వీఠం వద్భ కమాచ శేత్ 

దండాదిని వినా తస్య పద్మం వీఠ సస ఆయోదజయ్ీత్ _ 

ఏతదు_క్తం మహచ్చకిం సర్వారిప్టవినాశనమ్ 

చకస్య స్టావనం మాగ౯ాం (వవమ్యూమి తపోధనాః 

అంకురానర్పయి త్వా తం కారమ్దయహీ మోచనమ్ 

తథా౬ధివొసనం కృతా‘ గవ్యానామధివాసనమ్ 

యాగ శాలాం తథా కతా భూవయీతోరణాన్విఎమ్ 

శయ్యా వేదిం చ తన్మభ్యే చా౬ధ్యర్ధాయామవి_స్త ఫ్ర తామ్, _ 

తత్తుర్యాంకోదయాం వేదిం కృత్యా తాం చతురళోకమ్ 

(ప్రాచ్యామాహవసీయం చ కుండమా వాసనాగ్నివత్ . 

(పాచ్యాం తు స్వానవేదిం చ కృత్వా చెవ విచతు ౫ః 

అభా౭_ధివాసితం చృక్రమాదామైబాభిషిచ్య చ, 

అన్నిం సంసాధ్య వూరోప్పు కం కంభం సంసాథ యేత్సునః 

చకిస్యా౭._భిముఖే కంభం ధాన్యవీకోపరి క్రమాత్. 

సన్న్యస్య తు గురుర్టీమా౯ యదితం భావయే త్తథా 

గ్రామం (వదకీణం కృత్వా ఇాలాయాం స్థాపయే త్తథా. 

హృత్సద్మమభ్వే చెకీకం డిషభుజం (పా౭.౦జలీకృతమ్ 

రకాభం కృతివస్తాభం ధ్యాత్వా సమ్యుక్ 'ప్రపూర్య చ. 

తస్మాత్కుంభే నమావాపహ్య్యూ వూరోప్స క్షమభిపూజ్వు చ 

వేద్యాం సంస్నాప్య తచ్చక)ం కలనె స్నానయీ త్తచా, 
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900 వై భానసభగవచ్చ్భాన్తే, భార్లవె, 

సమల కృత్య వస్తాదె ర జ్ఞాన వీలో పరి (కమాత్ 

నస్ప్యసనర్ణి కుంభం సంయు కం బద్ధ్వా (పతిసరం తతః, 

కాయ యిుత్వా తథా చక్రం హశాత9౦ సగ్యుక్ ప్రిశంస్య చ 

చకా)ంగాన్యాయధాఒంగాని మూ ర్హిమం(ాకొ వ్రచత్షతే. 

వళ్ళాదగ్నిం పరిన్తీర్యు వైవ్లవై ర్మృన్రసంయుతెః 

భూమాంన తోఒ [నీ వన్హా రిని వుతా( గాయ|తిసంయుత మ్, 

శతమఫ్లో తృరం పాత్య్వా రాతి) శేషం విపోహ్యా చ 
ఊఉ —కి . 

స్నాత్వా విభాతే వూరోక్రం చకమాదాయ వూర్వవత్ 

(గామం పిదథీ.ణం కృత్వా కుంభేనాసాదయే త్తథా. 

మండపే దవీ.ణశీ పార్శేసే కృతవీశే విశేషతః. 

వత్నం నివీవ్య ఫారోఏ క్షమంకేణ స్టాపయేత్తదా 

చకమంత్రౌ సుతన్నస్య బీజా౯ా' సన్న్యస్య వూర్వవత్. 

కంభాచ్చ క్రిం తభా౭_వావ్యా పూజయేడాసనాదిభి; 

పాయసాజై సిసి వేద్యాఒథ గురుం సమ్యక్ వివూజ యేత్ . 

ఇతి $9వ ఖాన'సే భగవచ్చా స్టే భృణపోగికాయాం నంహి తాయాం 

వకీర్ణా౭.ధికాశే (తయో వింశో 2ఒధ్యాయః. 

అథ చతుర్వింశో 2౬. ధ్యాయః, 

న. త్స వః = 

సే! 

అతః పరం ప్రవమ్యూమి 'దేవేళస్యోస్పవక్రమమ్, 

వర్ణదం సర్వలో కస్య శా నిం సర్వపుష్టిద మ్, 
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చ క్రి న్ల్తాశజాథికా రః 

రాజ్ఞాం విజయడానాయ శత్రూణాం నాగ హేతవే 

న్యాధిదుర్భికుళా స్త న్స కర గ ముత్సవం కారయే మ్బుధః. 

కాలగ్రద్ధానిమితా క్ల (ఖ్యా) ఉక్సవా స్త్రి స్త విధాస్ప్మ ఎలో 

వూసే కు యన్ని౯ కన్మీంచ్చిత్స్ర)తిస- వత్సరం చేత్. 

వకస్నీక"- సమయే చెవసతు కాలోత్సవో భవేత్ 

ఇష్టమాసే దినే చేచ్చ. స్ట (శద్దయా క్రియతే తు యః, 

సతు (శద్ధోత్సవో కైయ_స్తస్కాత్కా లోత్సవో గను? 

భ యహవ్రదరిమి! త్తేషు లేథా౭-నావృష్టీ కాదిషు, 

క్రియతే కథ్ర శాక క్ఞ్యం స నిమిత్తో్సకస్టృత 
(ప్రతి; పాడివసే లం (పతి సంవత్సరం చేత్, 

కాలోత్సవ ఇతిజ్ఞే యళ్ళాన్ల రసం స న ప్రకీర్తితః 

శాడ రాష్ట్రా భివృద్ధ క్థిగ్గం రాజ్ఞాం వె వైవాఇ-భివృద్ధయే. 

ఆత్మవతై వ పుఆతాణాం కుర్యాదు ౨ సు, మంగలమ్ 

రాజ్ఞో జన్మ దినే చై చెవ యస్స శద్ధోత్సవో భనేత్. 

అద్యుశాద్యుదృవేకా ని నిస్పతునైమి “ల్పికోత్సవః 

(గామాడా దోత్సవస్సా కచ్చేత్య- మేర. వంతు కార యత్ , 

సరష్గదుఃఖా ర్హిశా_న్త చ్లస్థర్శమాదా కాళ్వు సవం చేత్. 

అ (కూర చేవానాం శిష్టభూతేగణన్య చ. 

_క్త ప్ర్మ కారయే త్పశ్చా చాత్ర క్క 9 కంకరోత్వపమ్ 

విశ సి ప్రిగణకా స్త స్టర్థం సౌమ్యమా్లేణ వా న్తుషు, 

చక్ర సీ ; చేశ సం ము కం కుర్యాద్దుర్లో తనం. పునః ' 

సశేషపామపి 'జీవానాం మునీనామషి సర్వశః . 

కథక్ 

_ O0౧ 
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వీత్వాణాం చ (గవోణాం చ తత్పత్నీనాం చ సర్వశః 

ద్విజానామపి ఈొ న్హ ర్థం లోకానావుపి సరశ కః. 

పుష్ట. వ్ర్క్టం కార యేత్సశ్చాద్దే వేళస్యోచ్సవం (కమాత్ 

అన్య ధా జేదిష్టనాశస్సా్యాత్స రేపేమోం చ న సంశయః. 

తస్మాత్సరివా రేద్విద్వా౯ (గామాడా తం విశేవతః 

విషవువాయనభూపర్ళ (ప్రతిప్లా కర్త ప భేషు చ 

(గ్రహణే మాసనత్ష శే విమ్ణువం చ దినేషు చ 

ఉత్సవస్యా న్తడి వసే తేషు తీర్థం (పకల్పదే త్, 

 వతేపేషకం పర్మిగ్రాహ్యం యజమానస్య చేచ్చయా 

విషువే చాయనే చె వ (గవాకో సోమసూర్య యో: 

త _త్తత్కాలే (ప్రకుర్వీత పీర్థస్న్నానం తు నాన్య భా 

అన్య శే ప్వథ పూర్వాహే మధ్యాహ్నే వా గుణాన్వి తే, 

వకస్మిన్నేవ మానే తు యది తిర్ధదినద్వయమ్ 

తయోర_న్హ దినే తీర్ధమితి వ్రూర్వజదర్శనమే 

తదేవ యది సూర్యస్య విద్ధం చేత్సం[క్రమాదిభిః 

వర్టసీయం తథా పూర్వం [వశ స్త్రమభిధీయతే. 

వారణ్వోయానువ శే చే తథా స్యాత్తు వలే తథా 

అధిమాసః పరిత్యాజ్యః కాతోత్సవవిధా వా కేః. 

అర్క-వారర్భ సంయోగస్పర్వదా సంప్రశన్య జే 

శ్రవణేచ్వాదకీ ఇాగన్సర్వకర్మ ఫలప్రదః. 

యో గాశ్చ సువ సాస్ఫు స్సిద్ధామృతేవ 'రాహషయాః 

తథిద్వయానుహ క్షం చేఒ న్నక్ష్ముతం స్యాత్స కేఎ హని, 
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వు గీశ్ల్తా ఒధీకారః. 

వరన్నీ౯- దివసే స్యాశో ్యావచ్చ దశనాడి దాః 

కనం చే త్పూర్పడి వసే సంకల్చా ప్రాజవభృుథం చశేత్. 

ఉత్తమం తు ిసపాహం మధ్యమం స్యాచ్చతుర్హ శ 

నవాహాం వాజథ నపాహూ మధముం వరిచత తే. 

త్రిగుణాన్యుత్సవావాని కృత్వాజా ఘోవణం చశేత్ 
మధ్య మే ద్విగుణాడా స్యాదుశ్పవాదె దినేఒధమే. 

అభ వొఒవ భృ థాత్వ్ప్పూగ్వా మేకవింశతిశే దినే 

ధ్వజస్యారోవాణం కృత్వా సర్వముత్పవమొ చ కేశ్ . 

రావుదర్శవసంక్రాన్యో స్పాన్నైనం శకం నిశాస్టపి 

(క్రియాం సమావ్వు మభాష్టహ్నే రాత చేశ్చకలం బుఖః, 

తావత్కాలం వినోదేన నీత్వా త త్రీర్ణమాచశేత్ 

పశుం (త యోదళా'ఒ.హం వా దినాన్వే కాదళ (క్రమాత్. 

నవాఒ.హాం వా౬థ నపా2_హాం ప*నా౭_హామథ వా పునః 

(త్రికనం ద్విదినం చైవ కుర్యాబేకాఒహ మేవ వా, 

న ధ్వజారోవాణం కుర్యా త్ర, ్యృవాదా తు విశేషతః 

ఉత్సవస్య దినాడా తు ఘోవయే ద్విధిపూర్వకమ్. 

ఫకోవణాదివసాత్సూర్వం కార యేదంకురా2ఒర్ప్సణమ్ 

శః “ * 

భజదండం తతోవమ్న్యే విపాదీనాం యభథా[క్రముమేీ, 

వేణుం చ జాతివృ కుం చ చంవకం (కముకం తా 

ధగ్గజదండార్భనమూాహృత్య సన్వేషూం (కముకం తం వాం 

అనై్య్వైర్వా శుభ వ్బృై.ల్వా కారయేదితి కేచ న 
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చతుర్వించాంగులం నావాం ధ్వజదండమథో త్తమమ్ వి 

తస్మాత్తు ద్వ కింగులం పీనం ధ్వజదండన్తు మధ్యమమ్ 

ఏంశత్యంగులనావాం తదధమం దండముచ్య తే. 3 

యభఖాలాభవరీణాహవువ్మకం పరిగృహ్య చ 

విమానస్యాధికం కుర్యా త్పాదహీన మథా౭_ర్భ కమ్ 

అధ్యర్థం వా౭_ధిపాడదం వా నూలాదగం |కమాత్క్భశమ్. 32 

వేణుకం యది స౫(గావ్యాం భూత వేదాజ౭ంగులా యతమ్ 

వడంగులబవరీణ్రావాం వేణునండం సుసంస్థికమ్ . 55 

తన్మభ్యే దిషియముం హిత్వా తన్మభ్యే వలయం దృఢమ్ 

కాలద్య్వ్యయమభథాఒయావముం యనుమా(డోను విస్త తామ్ ప్రా 

ఊఉక్సేధం భాగ ముడ్దిష్టం దారుభి ర్యాస్ట్రకె స్తు వా 

తచ్చతుర్థాఒంక కం కతా మూూాశీ౭._ (గే ద్వ వ్ట్ింశకం త్యజేత్ . ళం 

మధ్యే ద్వ్యంశం తు కర్తవ్యం సుషిరద్వయసంయుతమ్ 

శొకలాని (త్రీణ్ యోజ్య మరాలమధ్యాగతః (క్రమాత్. ళం 

ప్రకౌళరి నుూాలమ స్తే, తన్మం తై 9 పోోతుణం చశేత్ 

దళశదర్భ యుతం కరూర్చమగే) చైవ తు యోజయేత్, - ల 

దర్భమాలాంత రావేవ్ట, కి దందేణాఒళ ప్షధ్ధషత్ర యుక్ 

మధ్య్యాంగులివరీణాహం దండద్విగుణనూయతమ్. ఆకే 

దండో తత సంయోజ్య రజ్జుం తతై 9వ బస్టయేత్. 

సంవన్టపోహసన్ట చతుస్తాలం వృ ్యే యూధాధివస్య తు. రారో 

ఖానయిత్వా ధ్వడస్థానం (ప్రతాలం గాథ మేన చ 



పృకి రాజ ధి కారక 

మేదినీం తు సమభ్యార్చ్వ రత్నం శ్జాని చ &ీజేత్. 

స్టావయిత్వా ధ్వజం తత్ర ధ్వదమం కే) మదశ్రవిత్ 

'చేవజేవం సమిాశ్వే ప్రవ యష్టిం తత్స ముఖే న్యసేత్ , 

ధపదదండమృ జుం కుర్యా ద్ద పథం తతై 9వ కార యీత్ 

మూలం (తి తాలముక్పేధం తదధ్యర్థిన్లు విస్త తమ్. 

తదూస్ట్వే రత్నిమాత్రన్తు సాష్టవ్మత్రం సకర్షికమ్ 

2 జ QO 

శుద్ధకారాసవృషస్త్రన్లు సరూహృక్య నవం దృథఢమ్, 

ఉత్తమం పోడళం హస్తం మధ్యమం తిథహా స్తకమ్ 
అధమం చతుర్ధళం హస్తం (తివిధం వ్యస్తృముచ్యతే. 

వంచతాల) చతుసాలం తితాలంవిస్త ఎ్రైలేం (కమాత్ 

అగం పాదం విదిత్వా తం ముఖం వృష్టం తావ చ. 

చతుర్భాగం వటం కుర్యా దేక భాగం చ్చి భవేత్ 

వీశస్థానం డెషభాగం తు వుచ్భమే కాంళముచ్య లే. 

మధ్య్వమసాష్ట్యగ్రమూలం చ యప్టీం సమృక్ వ్రయోజయీేత్ 

తన్మభ్యే తు లిఖేన్వీశం పంచవశ్జెరలంకృతె వ్ 

ధు)వబేరస్కకంఠా న్న ముత్తమే వోత్తమం భవేత్ 

అధ మేఒ. నన్ధిన్తు నాభష్ట న్తం త యోర్మభ్యేష్టధా భవేత్ 

వశె కవముథమౌా స్తం చ నవధో మానము చ్య తే 

భజడండసక్ట వీశస్య పన్ శుభాని నిరీకుయీ న్ , 

తుజమానానుభాలే చ నతశతే చ విశేహతేః 

నవా తాలమానం బా నవ తాలమభాజపి చెం 

లాలి 

ఈలా 

అణా 

ఎం 

HO 

౨ 

FA 



206 శీవె ఖభానసభ గవద్భాత్తే. భార్లవే 

అతిభంగం నతం మవ భంగత్రయసమన్వితమ్ 

వావముసపాదం నమాకుంచ్య దహీణం సంవ్రసార్య చ, ౫౬ 

కించిత్సంకుచితం వీఠా త్సాప్వ్పీ౯పార్శ వం సముద్ద లేన్ 

పత్షదియసమాయు క్రం కరండముకుటాన్వితమ్. xe 

ఖ్యామం "శ్వేతం తభా కవనం రక్తం వీతం తశ్రావ తు 

వఏతై స్తు పంచభిర్నశ్ణరనుకూమై స్తు శళోభ్ళనె ౬ ౫౮ 

గరుడం (ప్రాంజలిం కుర్యాత్కి_ంచిత్క_ం (వేత యేద్బుధః 

భూపషనైై రష్టనాగైై శృ వామవాస్తే లెష్టిన_న్హకః. UF 

వాసుకిగిజ్ఞ నూత్రన్తు కటిసూతన్తు తకుకమ్ 

వోరం కరోటకం మై చెవ పద్మం దతీణకర్ష చే £0౦ 

మవాపద్మం వామకస్ణే శంఖ చ శిరసి కిమాత్ 

గుళికం దశ్నీణే వా స్తే [కమూత్పర్వవిభూష-మ్. ఇ౧ 

నమూర్ధ్నశొస్పీపరి కర్తవ్యం "శ్వతచఛ్యత్రం తు సున్హరమ్ 

పార్శ్వ రరూరుభ యోక్చాకి చామ" య నంయుతమ్. ౬౨ 

పాదపార్శ ్వద్వయీ చైవ దీవః కయ సమన్వితమ్ 

వూర్ణకుంభం తయోర్మభ్యే లిఖితా తు విశేషతః, ౬.3 

తస్యాధశ్శంఖచశే చ సవమాలిఖ్య వెేపతః 

ముక్తాదా మాద్యలంకృళ్య పార్ళ స యోః కదళకృతిమ్, ౬ర 

కా న్ా తాట 

వూర్వస్మీన్నేవ దివసే కృతార నయనమాతణమ్ 
"బేవాఒలయస్య్యాఒభిముఖే (ప్రపాయాం మండవే.__థ వా ౬౫ 

వం చవ కైరలంకృత్య వితాన స్తంభ వేష్టనై ౪ 

ల డా 
ఇాలిరాశిం చ కృతై పవ తేత్సేటన్తు సుసన్న్యనేత్ aC 



చదుకీన్లాఒధి కా రః, 

వాస్తుపాూగామం తత; కతా! పర్వగ్నికరణం చశేత్ 

పుణ్యాహం వాచముతైసవ (పోతు యేత్పంచగవ్య కై: 

ఐశాన్యామన్నికుండే తు చౌని"సన విధానతః, 

ఆఘారం విధివక్ణుత్వా వై వ్లవం చ సుహూయకతే. 

హేమపాత్రస్థవశ్తన పేమతూల్యా విశేషతః 

తెన్మ౧త్రం చ సముచ్చార్య నయనోస్మిలనం చేత్ , 

అంగెపహాూమం తతః కృత్వా దర్శనీయైశ్స దర్శ ేత్ 
వివ్హుసూ_క్రం చ హాుత్వా తు తథా పురుషసూ కకె,. 

వ్యాహృత్య_న్తం చ హుత్వా తు తతః కుంభం ప్రగృహ్య చ 

గంతునా పరిపెష్టై వ కూర్చయు క్షం సవొత.౨మ్. 

వదనై ఏ విష్ణు గాయత్రీం గాయత్రీం గరుకన్వ చ 

లచే తోపకజేల్చా తాషది జప౯ా అవ ఉన్ల ని రితి క్రమాత్ 

తతః పుుువసూ కృం చ మంతాినకి చ వైష్యవా౯ 

కరూగ్చోనై వ తు తెశ్తోయమభిమృళ్యు సమాహితః. 

తదంబునా కంజా శె పోతుణై, (పోతుణం చేత్ 

ఆపో హిరణ్యవర్దాభిః పవమానాదిభి స్త్రి భిః 

శన్నో బేపొరభీన్యు కా పురుషసూ క్రేన వెవ్టవై* 

శుద్ధ్యర్ధం పోోకుయిత్వా తు వుణ్యానామపి వాచ యీత్ 
f ‘ 

విషిచ్య పావకం వళ్చా త్తన్మం కే)” సుహూయతామ్ 

సాయమశర్పావసానే తు కుంభహాజాం నమూాచ శేత్ ' 

కల్సకై స్ప _పభిః (పోతు బద్ధ్వా ప్రతిసరం తతః. 

అండజూదీని పంఖై వ థా ర్యాన్యాస్తర్భ నస్హ్రయాుక్: 
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శయనే కాయగో చై న బేవపొదే'కిర_ స్తథా 

హశాత్ళం ప్రశోంస్య తత్మా_లే ాూాూా్టా హోత క్రమేణ చె “లో 

వె నకేయస్య' మం తే.+ తమ్మూ ర్యా వావానం చేత్ 

మూ ర్రిమం తె )స్సమావావ్యా నిరు ప్యాజ్య హాతీర్య కేశ్ రా 

శతభారం కచదాివీతి వశము న్ర)ముదాహృతమ్ 

తథా ద్వాదళవ ర్యాయం వై! వైన్యవం చ సుహూయ తామ్. ౮ం 

వ్యాహృ త్యున్త నం చ కృత్వా త్తు రాతి నేవ ) వ్యపోవ్యా చ 

ఆగ్నోయ్యాం నిసి భేర్యాం చ నంద కేశ్వర మావ్యాయ్త్ ౮౧ 

పునః విభా తే ధర్మా ౮ స్నాత్మా స్నానవిధఢధానతేః 

ముహూర్తే సనున్ముపానే. హృది బీజాతురం న్యజీత్ ధా 

కంభాచ్చ క్రిం సమావాహ్య ఇా౭ఒర్బ్యయిు త్వా విధానతే 

పుణ్యాహాం వాచో గవ సమభ్యగ్చరి నివేద గీత్ ౮౩9 

అగ్నిం వజ్వాల్య తన్మంతె )జు౯ణవాుయాద్దళళ, కరిమాత్ 

అనెబజబాూవమం తతః కృత్వా విసారం చె కభాగకం లళ్ళ 

ఉపలివ్య వటం పకళ్చాత్పం చవర్థెరలంకృత మ్ 
ధా 

ధూపడదీ పై ర లంగృత్యు శాలివీళం వికల్చయీత్ . ౮ ౫ 

చతురశ్ళం సమం కృత్వా కిసారం చై కథ"గకం oo! 

. ఇాల్యస్థం తండులం (పోక్కం తదర్గం తిలమావాేత్ ౮కు 

చక్రం పశ్చిముకో న్యస్య ధాన్య వీఠోపరి స్థితమ్ 

తెసె మ్యైవోత్త త్తరతః పో విప్వశక్సేకం గ వచ... ౮౭. 

న్ సునంస్థాప్వ గరుడం _పక్సిమాముఖమ్ 

గ న్యస్య భేరీం చ పే వ్ర యస్షి సిం సుసన్న వేజ్. ౮౮ | 

తయో 



చుకీన్తాఒధి కార 4 

"జీవ బేవం నుసంవూజ్య ద్విగుణం పూజయే త్తతః 

ద్విగుణం హావిలేవో క్రం చేవీభ్యాం చ తథా భవేత్. 

చృకాదీనాం పృభక్కు_ర్యాదాసనాదీకా వృథక్ పృథక్ 

నందీశ్వరం తథా2_భ్యర్భ్వ హావిర్శిళ్చ నివేదయేెత్ . 

ఆచార్యో యస్షిమాదాయ .భార్భువన్సువి రీరఠయకా 

:ఉవ కాషసయి మంత్రం చ జపా భేరీం సుతాడయీత్ 

వాదకస్తు శుచిర్భూత్వా వ ఉ్తమాల్యాద్యలంకృతః 

సర్వుపహాద్ధసమాయు కం ఛరీవాచాయ శాస్తనిత్ 

ఇాస్తో కేన ఏిధానేన చా తాడయీ త్తదా 

దో) దణార్లుకె రాజి ఆఢ కై ర్వాఒథ తండులై 8, 

పాచయిత్వా కటాహే తు (ప్రతీ వేద్బలిము_త్తముమ్ 
ముద్గని ష్పావతిల్వాంశ్చ లాజా౭_ప్రాపౌ వ్రగృుహవ్యూ చ, 

టాహే తు సుసన్న సస్య శిమ్ధ స్తం శిరసా వహేత్ 

అభివన్ష రి ధ్వజం ఫూర్వమాదాయ నమలంకృతమ్. 

రథే వా శివికాయాం వా మంటిణాఒరోప్య మంగలై:ః 

సహా పుష్పం బలిం సాకే సంగృవ్యాజ.నుగతం పునః. 

చ క్రవీళా2_మి తాళ వళ్వాన్నా థనద్దమ యే _త్తదా. 

ఆచార్యః పురతో గత్వా సర్వవాద్యసమాయుతమ్ 
శ, 

గర్భ గేవాస్థజీవానాం (బవహ్మాదీనాం యథా(క్రమమ్ 
ష్ =. నా. 

దాగ లేను చ్యార పాలేభ్యో. ధామపాలేభ ఏవ చ. 
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అన్నే పూం వరివారాణాం . శ స్వేస్థానే బలిం తి.పేత్ 

ఆలయస్వ బహిర్ష త్వా (గామే సర్వత ఇరోభ యేల్... 

మధ్యమే చాలయం యత్ర బహ్మాదీశా నమా చ శేత్ 

యస్యాం దిశి భ వేద్ధామ తద్దిగాది బలిం శీవేశ్. 

ఉత్సవభ మం కుర్భా త్ప్రాదఖీణ్యక్రమేణ చై ఇ. 

(గామం గత్వా భు సం(ప్రాపి సంథా సంధా విశేవతః. 

౧0౧౮ 

౧౦౧ 

ధ్యాత్వా బుద్ధాన్టధి ాన్మంతీీ) భూమ్యామాచావ్యా. ఫూర్వవత్ 

అర్థ న్లం చ సమ భ్యర్చని 'ముష్ట్వ్రన్నం నామభిర్హ చేత్ . 

సంథా తత్సంధిమాదాయ ప్రాచ్యాం భూ తేభ్యిణత్యసి 

బేవేభ్యో దవీ.తే పళ్చా (ద్రాతు కిభ్యశ్చ పశ్చిమే. 

నాగేభ్యక్చో త్త? నా2_థ ఊార్థ్వాయాం “దిలి చ క్రమాత్ ' 

“యే భూతా” ఇతి మంటే + ప్రారం దచ్యాజ్ఞలం వ్రునకి 

పుష్పం బలిం తభా౭..ఛావం సందద్యా్యా చ్చ(కసన్నిథా 

యస్యాం దిని విమానం వా బ్రహ్మా జ్యేవ బలిం దదేత్. ! 

._ ఆచనేదథ వా తస్య దిగీళాద్యం బలిం .కమాత్, 

పక్చిమస్థ విమానం 'చేద్వరుణాది బలిం శీ చేత్. 

అథ వా గాామమభ్యే చేద్దత్వా బ్రహ్మా బలిం వరః | 

తతో దిశ్చాలకానాం చ తథా భూతబలిం &ీ వేక్ 

డిగీశ యోర్చ వీ మార్శ్మ ఛే మువోవీ థ్యాం విశేషతః 

సంధికి భవేత్తతి భూతానాం జ బలిం వీపేత్, 

సంభ న్తరగ తాం సంధిమాచ కేద్యది చూూహతః 
కర్మణో వాస్తుడా తానామన్యాం భవతి ధు)వమ్. 
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చవకీత్తా ఒధికార £. 

(పొగ_న్హం: పశ్చినూద్యం చ ఏకవీకిం చ దండకమ్ 

కుర్యా త్రతై 9వ చ కాదై వః వక్చి మాద్యం బలిం తతః. 

వరుణనిర్ బుతి వాయుభ్యః వక్సిమే తు బలిం తథా 

ధాతే యమకుబేరాభ్యాం స స "భా మభ్యే బలిం శథీ.పేత్.. 

ఇంద్రపావకరుబేభ్వాః (పాచారం దద్యా త్తతః క్రమాత్ 

ఉదగన్తెకపీథి శ్చేద్దతీ ణాద్యం బలిం ీ"పేత్ , 

యమనీలాన లేభ్యూళ్చ దఖీణే మధ్యమే 2౬పి చ 

(బహ్మా వారుణ. శక భ్యక్సొ త్తే చ బలిం తథా. 

కుబేర పవనే శేభ్యో. బలిం దద్యాత్క_)మేణ చ 
నద్యాదివః విమానం చేత్సరితః (ప్రాంగణే దడేత్. 

వూర్వం వీప్తా ఏ బలిం ధీమాక్ వున స్తస్థ చ తస్య చ 
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మం(త్రముచ్చార్య వూరోస్టకం గద్యపదై వ్ ఫఘోవ యత్, 

నగరాదా తు గదై కక్చే 'ప్రళంస్యో పాంకునా. బుధః 

త_త్తన్మంత్రం సముచ్చార్య ఫరోవ మేత్స్వటవాోదిభిః, 

పియతాం భగవాన్విమ్షుస్సర్వలో శేశ్వరో వారిః 

లు హూ శాఖభ్యాం చ సహీతశ్చోత్సవే నః విసీదతు. 

జేవాళ్చ బుమయస్పశ్వే పితరళ్చ (గ్రపోదయః 

విష్ణలోకగతాన్స్వే నానోలోకని వాసినః, 

సర్వేన్యే బేవత్రాస్పర్వాః వరివారగశైే కై సవా 

విశ్వే కె నివ్వయాశే2స్కి౯ సమాగచ్చన్తు సాద రాః. 

వావ్యం బలిం నమాదాయ భూంజన్తు కుభచాయినజి, 

ఇత్యుకా స్ ఫఘోవమయీచత్సంధా చక్రస్యా౭.భిమయుఖే పునః. 
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TE శీ దై.ఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

(బహ్మాద్యా౯ స్వస్వతాలై శ్చ ఘోహణయేచాషదకః పునః 

బలిమేవం చ నిర్వాప్య |ప్రద&ీణవశేన తు, 

జవనై స శాకునం సూక్తం ప్రవిశేదాలయం పునః 

బలీకిష్టం భూతవీకే .సర్వభూ తేభ్య” ఇత్యకి. 

బలిం తతో యశేవం చ పివీ వేచ్చకసప్నిధా 

ధామపిదథీ.ణం కృత్వా ధ్వజూ.నె. స్టరనపాయిభిః_ 

తాన్నం చక్రం చ చత్ స్థానే స్థాపయేన్న్మ తిమా౯ా పునః 

ధ్వజస్థానం వ్రవిశై నవ ధ్వజమాదాయ మంత్రేవిత్ . 

స్వస్తి దా ఇతి మంతేణ బధ్నీయాదజ్ఞ్జునా సవా 
. మంకేణ మతిమా౯ వ్చాక్సా]జ్ముఖో వా వ్రు దజ్బుఖః. 

దండా(గ్లో యోజయేత్పళ్చా చ్భంఖ కావాళనంయుతమ్ 

సమాబద్ధ్య వునస్పి గ్ధం 6భూర "నీతి జవం స్తతః, | 

ఆభిమం|త్ర్య ధషజం వళ్చాదాసనా జై కన్సమర్చ యేత్ 

పుణ్యాహం వాచ మేత్సశక్చాన్ను చాన్నం తు ధ్వజస్వ 'చ. 

నివేద్య ముఖవాసం చ ప్రణామమవీ కారయేత్ 

తత్కాలే మాద్దెకం ణాన్నం గరుడస్య 'నివేదితమ్. ' ' 

త్రీ యస్సత్వత్ర కామా_స్తదళ్నీ యుర్భ క్తి సంయుతాః 

ఆయమవ్మ నం బలారోగర్థవ_న్తం చాన్తం సులతు,ణమ్, 

బుద్ధిమున్తం యళోవ న్తం వ్రసూ యేయుస్సుతం భువమ్ 

(తతస్తు తోషయీద్వీళం సోతై. ఇర సానయాతో గురుః. 

నమో నమ స్తే. పథీన్షి స్వాధ్యాయవవు మే నమః 
నాహనాయ నుహావిజక్లోనార్థ్యాయా౭_మిత తేజ సే, 
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ద కి శ్లో ఓ.ధి ౩ రః, 

గరుడాయ నమన్తుభ్యం సర్వస ర్వేందిమృత్యవే 

వైనతేయ మనవనోబౌయూారా మవోబల వయో౭_ధిప 

విహగేన్షి నన్నుస్తేఒన్తు సముత్పాటితకల్పక 
ఆహృ తా=౭_మృతకుంఛాయ జననీచాస్యమోాచినే. 

సురాసు శేన్హ్రజయినే నాగేన్దాyభరణాయ లే 

యచాధారమిదం సర్వం తదాధారాయ "లతే నమః, 

పమో యస్య బృహళత్సామను. రథ_న్తరమపి ద్వయమ్ 

. అవీణీ బాఒపి గాయత్రీ 'శివృశ్సామ శిరస్ప వయమ్, 

సోమ ఆత్మా నమ_స్తపైై వామదేవ్యాజ్బసమ'ే 

నమః (ప్రాణాది వాయూనామోశాయ గరుడాత్మనే. 

వతీన్ల) పతవి వేపవతరంగానిలసంపదా 

నిరసాసురనన్నాహూ సమరే శత్ర)సూదన 

(ప్రతిష్టిత: వే తుభ్యం నమః (ప్రణవవమూా ర్రయే 

కర్మణాం సిద్ధి మాహూతేః కురువ్వు వివాగేశ్వర, 

దోపోనవనయాస్యాకం గుణానావహా సర్వశః 

విఘ్నూని జహి సర్వాణి ఆత్మసాత్ము_రు మామపి. 

స్తుతె తై ప్రవం గారుడరో' మంత్రం జేదేకాగమూనసః) 

ధ్వబస్యానోవాణే యావత్ర్తావన్మూర్వ్యా విశేహతః, 

. ికాలం వా ద్వికాలం వొ ఏక కాలమభథా2ఒ.పివా 

హావిస్పన్యుజ్ని వేదై వ స్వష్టవింళతి విగమోః 

_ పూజయిత్వా ధ్వజం' పక్చాడద్రాత్ భూత బలిం వీవేత్. . 

జయమత్యుచ్భ) యం ధన్యం ధాజంి చేతి ధ్వజం తథా, 
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sid శీవే ఫానసభగవచ్యాశ్రే, ఛార్లవే 

ధ్ష్షజమూాలే తభేండ్రాదీకా దఠ జే (జ్రొపళ్ళుణవింతస్టపి 

సూ'ల్యేంద్వన్నీ' సు ను ఫలకతోయే యష్టాం సుదత శనమ్ొః ౧౪౩ 

వలయే వానుకిం రజ్ఞాక్టం |క్రిమూూ_ర్రీరర్చ' ణీ తతః 

' 'ఘంటాయాం చైవ [బ్రహ్మాణం దర్భజావినై నరన్వతీమ్.. ఉర 

ఇతిక్రమేణ చావాహోాస్ట్ తన్మంతే )రర్వనం చశేత్ 

థ్వజారోవాణమోరభన్థ జోత్సహదిడ్నాదధః ' 6౪ 

సాయం (ప్రాతశ్వ. పూజు గే ధ్వజా రోహాణవడ్చలిమ్ 

. “లిప్యేణ గురుణా శాజథ చక్ర సార్థి౭_భిముంఖే తాం... Ue 

నిత్యం రా(తే" విశేపేణ తథా భూతబలిం త పేత్ ర 

వీళా౭మిత" వినా ధీమాక తీర్గాన్స 0 సర్వరాత్సిషు ౧56౭ 

చకి)మేవ నయేద్విద్వా౯ బలిరతణహేత వే 

ధ్వజస్యారోపణం యావకత్తావన్నిత్యం సమాహితః ౧౮౮ 

(తీకాలం వా ద్వికాలం వా. ప్యేకకాలమథా౭=ఒపి వా 

వూర్వో క్షేన క్రమేళైవ సమభ్యర్చ్య. నివేదయేత్. ౧౯౯ 

 భ్వజస్యారోవాణం రాత్రావపి కుర్వన్తి కే చ న 
. ఉత్సవారంభదివసా లేత య్ గామువాసినః, ౧౫౦ 

అన్య కార్భసమాసక్తా సకాన గే యుస్థ్సలా_న్త నరమ్ : 

గచ్చేయారథ పో కె నివ శ్రేయురసంకొయకు. ' ౧౫౧ 

బహిర్వీథ్యాం తు తత్తాోకు జనాస్పశ్వే తై వ చ్మ _ 

ఆావాన్న తేషాం: సిశ్చంధన సోనాపస్టేము యస్ఫ్మృృలేః ౧౫9 

అవాతేవారి ఉత్సణార్థ జీవానన్యుక్ వికీ ర్థితాః 
దేవాదీనాం చ సళేష్థిపోర "తేషాం స్థానం ప్రవత్యుతే. ౧౫౩ 



ద, కీన్లా ఒ ధి శార ౩. 

బ్ర(చాదణూా మవాదివ్వు విదిచు చ సమాశీ తాః 

ఛై కాదళ రుుదాళ్ళ 'ఛభాష్షద శాల వాస్మ._.ణా “ఆపి, 

వసవస్సుర్ణి రఖా౭_ప్రౌ శ్ కీంకారశ్చ వఘట్కృ్బతమ్ 

వతే చేవ్యాస్త్రయ్యస్త్రింతాః కథితా (బహ్మాణా పురా. 

అశ్వినావపి త(తేతి కేచి దావాుర్మనీవి.ఇః 

తియస్తి స్పింళ దేవతానాం స్థానమైశాన్యముచ్య తే. 

అపరే బాజపీ క _ర్తృవ్య్యా నదిపాన్మే ప విశేనత్మ 

అష్టాదశ గణానాన్తు భూత ఫీళస్య దవ్నీణే, 

జేవాశ్చ ఖుషయస్పం్వే ఇితరో దైశ్యదానభాః 

_.అసురాశే. ఏన గన్టర్వా సై.వాఒవ్చగసాం గణాః 

యాశ్చ రాతుసాశే జే ఎవ నాగా శూరాః పిశాచ కా, 

అనావృష్టి గణాశై చైన్ రభాజ.ము మాం గాః 

మ్లాతరశై శె్చవ రోహిణ్య. న్ఫూర్యా' అష్టైద్యక సుతా. . 

అష్టాదశగణాశై శె ఒకే (పోకా వై నె దేవ మాస యః. 

అనుకానన్య బే వాం జ్లంద్రోసొళ్ళే స్ సమర్చయేక్ .. 

"దేవానాం చైవ పర్ప్వీశ్చ తత్త. త్పాల్మ్వ్వే. సమర్చయేత్. 

స్కందో విభ్నుశ్చ దుగాః చ -జ్యేస్టా మవ -సరప్వతీ. 
తదాలయే బలిం దజణ్యా త్పాశానే చ్యోత్త ఇే2సి వా 

వరివారో కదే తుం రోహిణోో మగాతర. సఖా 

బువీవల్నీళ్చ “తొస్ప స్స బుపిణిస్పవా వాఒర్చ]మేత్. 

సిద్ధాళా వయా రారులే ఖా చైవ గరగ న్ధరప్పికిన్న అకా 

P10 

OME 

. OAK 

O౧ME 

౧౪౭ 

(౧౫౮ 

ఎంఎ 

4౧౬౧. 

" నయక..౨ 

౧౬.౩ 

కింవూరుపూం :ఇర్చారణాక చేవాళ౯ా మహదికు. శకుర్ప తక్. ౧౬౦ 
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భూ తేభ్యక్చా౭-థ' య మే భః పిజావేభ్య న్తశ్తావ చ 

రామ్ సేభ్యళ్చ నావేభ్యస్పంధా సంధ బలిం దచేత్ ౧౬౫ 

శాజవేశ్ళాంగణే మధ్యే ఇందం చెవ సమర్చయేత్ '' 

తస్య దవీ.ణపాశ్నే్యే తు జయళీకీ రీస్పమర్చయీత్ ః ౧౬౬ 

ఉత్పవార్థం బిశేపేణ సంభారానాహారశే త్త తతః 

రథం చ శిబికాం చైవ యంతిడో లాదికాం స్తథా ౧౬ 

కారయితాష చ నిల్చో కం దిపానన్యాకా ప్రగృహ్యా చ 

ఛేర్యాదీన్యవి వాడ్యాని కంఖకాహళ కాని చ. “౧౬౮ 

తాళవృ_న్హ నం ధ్వజానన్యా౯ ఛతగిచామరబహీ౯ాణః 

న రకాలా గాయశకానన్యా౯ యథో క్ర కం హ్రారమావాశేత్ + ౧౬౯ 

ఆలయం సమలంకృత్య తోరణాదై్యర్విభావ్య చ 

వరిచారాకా సమాహూయ స్వనస్వకర్మ నివేదయేత్ = ౧౭ 

మంటపాదిని సరాష్టణి వపాదీని చ సర్వశః 

ఆస్థానార్థం చ నృళ్యాక్థం కారయమేచ్చిల్పకొ స్త స విత్. ౧౭౧ 

(అవ ధూ” తేలి మంకేణ గానువీధీర్వి శేవత ః 

మిఫా వేదవిదళ్ళుద్ధాక్ళోధ యేయుర్మనోరముమ్. ౧౭౦ 

ఆశాసు స ప్తిఇత్యుకాష గవ్యాదై సస్పర్వతశళ్ళుభమ్ 

సమభ్యుతో ఫ్రవలిపై రివ తండులానవకీరయీత్ * ౧౭౩ 

కదళీష్టుంగకుంభా దై ఏరలంకుర్యాద్భృ వా౭_౦గణమ్ 

' విశానాదై సర్వ శేసేణ భూపయీత్సర్వతశ్నుభమ్ ' ౧౭౪ 

తద్దామవానసిన స్ఫశ్వేజ.లంకృతా నా౭_న్భతత్సరాః 

చె మి లికాదికం హిత్వా ధాక్షయీయుర్శనసా వారిమ్,' ' ౧౭౬౪ 
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థ్ త దాిముసమన్యంత స్థా. నిత్య కర్శ్మక్రియాం వినా 

నై_మి త్రెకాని కావ్యని తా. నం నాచలేద్చుధాః ౧౭౬ 

(ప్రవృత్తి తే చోత్సవే విష్టోస్సామ్యుమాేణ వాన్తుషు | 

అన్య'చేవోత్సనం తత్ర నాచేదితి శాసనమ్. nee 

అస్కీ ౯ 'జీవోత్సవే యాగే తదార్పిన్తువు విశేషత: 

సంకల్పస్ట చో త్తరాం వేది, (ప్రవృ క్రే౭_న్యాని నాచ చేత్, ౧౭౮ 

యది శచేత్సర్వనాశస్స్యాత్క_ర్తా భక్తా వినక్యతి 

తస్మాత్సరివా లేద్ధిమా౯ లీనా న్తం తేషు వాన్తువు, రా౭కా 

ఉత్సవాదిదినాత్స్నూర్య్వం న సప్తమే వంచమే 2ఒథ వా, 

సంస్నాప్య జీవ జే వేశమంకురా౭-ర్పణమూచశేక్. ౧౮౦ 

ఇతి కిరివిఖానసే భగవచ్భా స్తే భృగుపో9కాయాం సంహితాయాం 

వికి రాజ ధికాశళే చతుర్వింళో =ధ్యాయః. 

SU CRC 

అథ పంచ వింళోఒ ధ్యాయః 

—-ాంా—ా 

= ఈ తే వ వి. ధెః .2౬౯-- 

అథోత్సవవిధిం వమ జేవజేవన్య శ్ఞార్థి ణన 

అఆరంభదివసాత్చూర్వుం యజవూానో ముదానిపితః, . ౧ 

పూరోస క్షగుణసంవన్నం వరయి శ్థాష్ట గురుం తథా. 

ద్విగుగ్లోరాధనామ్రైక మేకం కుంభ ర్చనాయ చ. ఆ 

వోమార్థం  అలిదానార్భం తభ్రా స్థానార్భనాయ చ 

వృణేశ్చడాలి నః పంచ తావతేః వరిజోర కాలా. 
PP 
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ఆచార్యముపసంగమ్యు సంపూజ్య చ విభానతః ' 

(క్మోదం మే కురు ప్వేతి యా చ యేదిగనయానిగ్టత ర 

ఆచార్య స్పృహా శిపై. ఇస్తు కృత్వా శీభాదివాపనమ్ 

స్నాత్వా స్నానవిధానేన ధృతాశి ధాతం యథావిధి. x 

ఊర వనుం[డ్రధ కస్సృమ్యాక్ సంధ్యాదీ౯ నముపాస్య చ 

బ్రహ్మయజ్ఞం చ క్నతెష్షన తథా చేవగి గి తర్పణమ్., 

జవేద్దాషదశసూ కాని నాచాయణమణా2._రుణమ్ 

ఆలయం సంపవిశే ఖ్ట్వ చేవేశం సంప్రణమ్యు చ. 

జీవం విశేషశో2.భగ్చ్వ కార్యం తపై శ్చ నివేదయ్త్ 

యజమానో2.పీ ధర్మాత్మా నిత్యకర్మ సమావ్య చ. J 

దేవాలయం (పవిశైష్టివ పుణ్యాహం కారయే త్తతః 

శీనై ఫానస సూతో) క్ర క మధువర్క_విధానతః, ౯ 

అచార్యమృత్విడ శై ఎన నంపూజ్య విధినా తతః 

అలంకుర్యాచ్చ గంథాదై_ $్రఫ్టావదీవదిభి స్తథా. ౧౦ 

నవవస్తో? త్తరీయాజై ఏ స్తథా వంచాంగభూాషకైో ః 

పంచాంగభూవణం వశే యథా .కుర్యాదత న్షితః. ౧౧ 

దళ నివమ్క_[ప్రమాకోన కుండలాభ రణం వృథక్ a 

వళ్లేష్క.మానం కటేకమంగదం బా౭_ంగులీయకమ్. ౧౨ 

ఏకవింశోతినిప్మా_ఢ్యం కటినూత్రం సలక్షణమ్ - 

తదస్థాంకో ప్రమాణోన గ్రీవాజ-లంకరణం వృథక్. ౨-౨. ౧9 

. అవ్హనివ్య (ప్రమాణేన యజ్ఞ సూత్రం చ కారయేత్ 

అనేన విధినా కుర్యాద్దుకోరగాగమ్చుత్విజామ్, 



ఈకీ కరాజధికా రః. 

ఆచార్యః పో్రషయ్యవా2_ తానం యజమానమభ ర్తి పీజః 

(ప్రాక్నీయాత్సంచగవ్యం చ పదార్థిభ్యశ్చసాదర మె. 

యజమానాయ దద్యాచ్చ మం(తవూర్వం విశేషతః 

తతః పద్మాన్ని మాథాయ పరిషిచ్చ చ పావకమ్. 

యద్దేవాదె చతున్ఫూక్తాన్యాజ్యేన జాహుయాదురు 8 
| యూ. ఛ- 

వై శ్వానరేణ సూశక్తేన చోవతిజ్నేద్దు తాళనమ్. 

తవయి త్వా తతః పావం కర్మార్హా స్తే భవ_న్త ఫ్ఫితః 

కరాశాాండ-హానామ బతు క్రస్పర్యపావవ్రణాళ్ నః. 

తత్కా-లే దీవీ.తాస్పర్వే వధిమంత్రపురస్పరమ్ 

బద్ధ్వా (ప్రతిసరం హాొ_స్టే వళ్చాత్కు_ర్యుః (క్రియావపి. 

తతః (వభృతి సర్వే తే శుద్ధ ద_న్తనఖా_స్తథా 

హవిషస్టభోజినో దానా శ్రి కాలస్నాయినోఒపి చ 

జికేషద్రియా భవేయ్యుస్తే తథా 2.ధళ్ళాయినోజ_పి చ 

త్తీ శాదాభ్యామసంభాప్య నారాయణపరాయణాకి. . 

యావత్కాలం భవేద్దీలా తావచ్చుద్ధా వమే స్మృతాః 

సూతే మృతశే వా౭సి తేహిం నాకశౌెచ ఇవ్యు తే. 

అథ వత్న్యే౭_౦కురార్భన్లు చ్చు త్రిశాగ్రవాణే విధిమ్ 

వాస్త చగైకే సమభ్యర్చ హాపీంపష్టపి నివేద్య చ, 

విష్వుక్సేనం సమాచాయ యానమారోవ్య నాథవత్ 

ఆచార్యః పురతో గచ్చే ద్విమ్షుర్యా'మితి చోచ్చరకా, 

చక్రస్య పళ్చాద్ద చేయు రాణా న్వేణ సమనిప్ర తాః 

అదర్శహేమకలళ పూర కుం ఒ_౦కు రాది భి . 

..219 
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ధ్వజ(త్రయాది కాక సర్వా౯ పురస్కృత్య వచార్థినః 

.. పోచ్యాం సర్వసమ్యద్ధిస్ఫ్యా దా గ్నే య్యాం థాన్వనాశనమ్. -, 

యామ్యే జనవినాళస్సార్టనై ఎర్ బుతార్టిం ధననాళనక్ 
అనావృష్టి శ్చ వారుణ్యాం రాజకోవశ్స్ సావనే. 

సౌమ్యే వుక్రసమృద్దిస్సార్టి దై.ళాన్యాం సుఖదం : ఛు జేత్ 

వతాసాం తు దిశాం మచ్చే (ప్రశ సొం శుద్ధమ్భ త్రికామ్, 

ఆచార్య స్సాధనై_ ర్యుకో దిశం గత సశివ్యుకః 

'గామబేవాలయాడా రాదా రామేజత్ర మనోరయే.. 

నదీతటాకతీ రే వా సీవ్వామనతిలంఘ్యు చ 
పాశ భూటేవతాముంతై శ్నుబ్దే జేశే మృదం వాశేత్.. 

పీళశాఒమితౌ చ చక్రం చ స్థాఐ మే ఆత్పాొజ్బుఖాకా బుధః 
(పాజ్బుఖశ్చోవలివై నన వత్తా కారం సముల్లి ఖేత్ ॥ 

తత్ర స్థానం చ సంప్రోత్యు (దధి కాన్ ₹ ఉచ్చరకా 

భూరూవం తు లిఖతై ఏవ 'భూమిర్భూ? వేతి చ బ్రిన్. 

ఊర్ణ వక్సాం చ శ ఎయితా మైకా నాం న్య స్తమాళికామ్ 

చేపీం మహీం తామభ్యుర్చ్య (పోతుకైః (పోతుణం చేత్, 

వకాపళకో పనా రె క్ష వరా _రినుంతే తే )స్పమర్చయేీత్ , 

వుణ్యాహం వాచయిత్వా తం మేదిన్యాది సముచ్చర క 

ఖన్నిక శేమముభ్యర్చ్య వృస్త్రాడై కస్సమలంకృ తే 
లలాణు సర్వదోవ్నుం బాహాశ్వార్చహాుసుఖనవ్రద్యమ్. 

_సనద్వయే వ యోవృద్ధిర్థ ఠలే సర్వసంవదః 

అధోభాగే మృదం త్రస్య్యా నాఒఒవా రేతె కదా చ న, 
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చ్ర్కుశీన్లా థి కా రల న! 

. ఏవం సంక ల్వస్ట “మానసా ముడిన్యాది. తజా (బువకా 

త్వాం ఖనాివిరాలతి మేం వారారాం వునసా స్మరకా. 5౭ 

ఉభాభ్యాం చైవ వాస్తాభ్యాం ఖనితేఇ ఖనేద్బుధ; 
. మహీం చేవీమునుజ్ఞువ్య ఖనిత్వా ఈ లమాత్రకమ్. కి౮ా 

పోహావ చ తత్సర్వం తదధస్థ్యాం 'మృదం వానరేత్ 

వెన్లవం మంత్రముబ్చ్బూర్య తత్రకార్యం నవమూాచలళేత్, '' విలా 

పాత్రిమథ్యే సుసన్న్యస్య వూూరగివచి రోసి న్య'నీట్ ' 

వళ్చాడ్దేవీం సమూచ్వ్యాస్య ఇా2ఒవటం తత్ర పూరయేత్ ఆ ళం 

శిరసా ఛారయితాగ తు పురస్తాచ్చశ్రళశా నయోః 
"(గామం వ్రదథవీ.ణం కృళ్వా చేవాలయముపానవ్రజేత్ . ళం 

పూర్వన్మిన్ను త్తే పార్నే ర్ వాఒ౦కు రానర్పయే త్తధా 

చశ్రాదీనభిష.చై స్రావ వావిస్పమ్యుడ్నే వేద్య చ... రో 

స్వే స్వే స్థానే తు సంస్థావ్య వళ్చా చ్యాగం సమా రభేత్ 

ఆలయాభిమయుఖే వాజ_పి దత్సీశీ బా మనోరమే. లక 

యమపావకయోర్మభ్వే పావకా౭_రకే౭_థ వా చరేత్ 

ఐకాన్యాం వాజఒఖథ వా శిడిత్యోజేూోకానా న్నే తథా, రోల 

కల్ప యేద్యాగషో లాం చ ప్రతిష్టా క క్ర విధానతః 

'వేదిం తన్మధ్యచేం పంకా వేడిదూపనేన కారయేత్. _ఈ౫ 

'పతిష్రాడ్యర్థుకూనం వా రత్ని మాతో శిదయం క్రమాత్. 
wu 

వంచాగ్న౯ కల్ప లో ద్ధీమానుత్సవే చో త్రమే తధా, ల 

(కేత్తాఒన్న౯ా కల్వళమేద్విడ్వాన్మధ్య మే చోత్పవే (కవూత్ 

అధవమీం యది చేచ్చభల్నం కల్ప'యుత్చూర్వభతర్చథీ ఇ? 



వకీ న్లౌ ఒ ధి కా ర, 

ఆవేన్ల్య వ తే న సర్వానపి ప్పథక్ పృథక్. 

వేద్యా మధ స్తాత్చూర్వే తం వీళం వై పశ్చిమాముఖమ్ - 

నన్న్రస్వ దహీ ణే వళ్చొచ్చ(క ౨ చై వో త్తరాముఖమ్, 

వం క్లీశం పాొబ్ముఖం పక్చాక్సక్సిమే వో త్త శే భ వా 

దశీణా౭_భిముఖం శా నం స్థండిలో పరి. సన్స్యనేత్ . 

అభావే గరుడాదీనాం స్థానే తక చ తత్ర చ 

M8 

XO 

ఎ 

కుంధాంత ఎన్నఫ్రస్వ తన్మభ్యే థ్యాలె సవాఒవాహ యేత (మాత్ . 

యావ త్తి ప్తీధాఇ=వసానం స్యాత్తావక్కు_౦భే తు పార్ట గ చా౯ా - 

సాయం  పాతర్విశేశే నే వూజ యేద్విధివత్సుథీ£ 

వళ్చాత్సభ్యా౭-గ్నీకుండే తు విధినాఒఫఘార మాచశేత్
 

ఉత్త రాభిముఖ స్తి స్తిహ౯ా- గురు ర్వేద్యాన్తు దతీణే 

(పాణాయామం తతః కృత్వా ఫూర్వవద్ధ్యానమూచశేత్ 

| వ్రధానకుంభమభే్యే తు విష్ణుం జ్వ్వా చ సా=-న్వయా. 

(భువాదావావా యేన్మంత్రీ (పాగాదిషు యథాకనుమ్ 

వురుషం కపిలం సతేర్ణిం యజ్ఞ ఇ ముచ్యుత మేవ చ 

నారాయణం చా౭నిరుద్ధం తతః పుణ్యం సమర్పయేత్ 

తం రుక్కవర్ష్మం రక్తార్యం, ర క్ర్షన్నేతం సుఖోద్వహమ్ 

కిరీట వార కేయూర లంబ యజ్టోవవీశినమ్ 

కా స్తభోద్యాసీ' నోరస్కం 'శీవత్సాంకం చతుర
్భుజమ్ . 

దహీ తేని కహా స్తేన భ'కానా మభ య|ప్రడమ్ 

వామేనా౭._ప్యన్యవా స్తేన స్యకట్యామవలంబితమ్. 

పరాభ్యాం తు కరాభ్యాం తు శంఖచ కిధిఠం పరమ్ 
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489 శీదై. ఖానసభ వచ్చా స్తే, భార్లవే 

(శేతాగ్నికల్పనం యతి విధానం గావహాక౯ాపత్య కమ్ 
_ ఉభయోరన్యయోస్పభ్యం (ప్రధానం క ల్ఫ్వయే త్తథా. 

భూమియశ్రేన సర్వత శోధయేచ్చ యథావిధి 

'బేవం బేవ్యా సమాదాయ స్నానళ్వభే గురూత్తమః, 

పరం రంిహేతి మంత్రేణ స్థావయేచ్చ విశేషతః 
నిశ్యస్నానో కృమా7ో౯ణ స్నా పయిత్యా వారిం వరమ్ 

అస్థానే వివరం న్యస్య తదూన్వే వస్త్రమా_స్తరేత్ 
దేవం జేవ్యా సమాదాయ శ్వేతవస్తర్విభూవ్య చ. 

కుండలా=ఒ.౦గదవోరాదిభూవమమన్షై రపి భూపషయీత్ 

శ్వేతమాలె వ్రరలం కృత్య శ్వేతగ ంథానులేవనై ఓ. 

వవీత్రం చో త్తరీయంచ దత్వా "దేవం (ప్రణమ్య ఛు 

రాడవ చ్చ్పోపణారాదీనాచ రేద్దాశికో_త్తమకి 

=~ నవకుంభారోపణమ్ = 

వూర కవిధినా ధీవూక్" నవ 'కుంభాళా ప్రగృవ్యా చ 

*ఇందిం నరో ని ఇత్యుక్వా తంతునా వేప్తయే త్తథా 

వేద్యాముపరివూరో్యో క ధాన్యాన్యా స్తీర్భ మంత్రవిత్ 
చతుస్సూతై ర్న వపదం కృత్వా కుంభాంళ్స్చ విన్య'సేత్ ం 

కుంభానద్భిః క్రఖారై ర్థవ కుశ కరా ర్వా... ఈది కా౯ా 

మంగలాన్య్యాయీధం రత్నం పితికుంభం పృథక్ వృథక్ . 

గాయతా్వి చైవ నిమీవ్య మధ్టకుంభే' విజేమత; 

ద్వ రింగు లేన 'ప్రమాణేన (స్రుగాదీన్యపి పూర్వవత్ 

పోటకి నెవ కృతా తు విముసూశేన నితశ్నీ పథ్ 

ళో 

రోగా 

Xo 

యం 

|. 

¥3 

IY 

XN 

XE 

32 



814 శీవె.ఖాననభగవచ్చా స్తే, భార్లవె 

ui .శుకసింఛాంబరధథరం విష్ణుం (పణవరూపిణమ్. 

త ప్రవోటకనం కాశాం పద్మపతాఎయ తేశణామ్. 

తిస్పభిః పుష్పవరాడాభిల౯ల లాటోవ3ి శోభితాము 

సవద్మ వామహస్తాన్తాం కయ్యా బద్ధభఘన స్తనీమ్ 

ప్రసారికేతరకరాం పవిసన్నేందునిభాననామ్ 

శ్రీవ త్భాంకితబీజాన్తాం ఫాల్టునేచా _త్తీరోద్భవామ్ 

విష్ణోగ్పమే.ణపార్మ్వళ్థాం హంసని ర్యాఖ్యవాహినీమ్ 

వామభాగే మహీం ఇ్యామాం సరాష్టభరణభూవి.తామ్ 

వె శాఖే "శీవతీజూ తాం దధతీం దవ్సీశేఒ.౦బుజమ్. 

సారి కేతరకరాం |ప్రనక్నేందుని భాననామ్ 
మళోచాతే కమారూ భాం © శీ పూ ర్వాకుా "2.న్వితామ్ 

వురువః ప్రాబ్మఖోజచ్యాభ!ః వీత వాసాళ్చతుర్భుజః 

. కంఖచకిధరళ్ళీమూ౯ నరాషభ రణభూపితే 8. 

వరదో౭_భయదః (పాశ్యాం. శ్రీభూముసహితో హారిః 

-కపిలః పాబ్బుఖభోఒచ్బాభో ర క్షవస్తో2ప్రచాహుయుక్ *.. 

దథ్సీ,లేనై కభా స్తేన శ కానామభ యప్నదః. . 

అనై ఫృశ్చ కా సినాల భృత్న:రా్షభ రణభ్యూషితేక _ 

వామేనా౭ప్యన్యవా స్తేన స్వ్వకట్య్యామవలంబ్య, వా 

అనె వె ప్రష్శంఖధనుర్రం కధరస్సుండక విగ్రహః, 

త్రగ్నోయ్యాం దిని గాయ తా సావిత్రా చ యుతో వారి౬ 

సతో $ యామ్య ముఖక్ఫ్ళొఫినూనంజ నాభ EI ప్పకుక్ళుజః 

శంఖచ్మక ధగసౌర్టిణ రిస కాళి రణభూపి తః 
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వశీన్లా ఒ థి కారక. 

వరదోఒభయదస్పాధూ ర_క్షవాసా మహాహనుః, 

జేపిభ్యాం ధృతిపాష్టీభ్యాం యతో యామ్మవికి ప్రభః 
న్నా 

యజ్ఞ J వక్చిమదిగ్వ క్ర స్త ప్తబూవిరాక ర్మపభ 8. 

స ప హా స్తశ్చోతుశ్ను)ంగో రక్తవాసా దిప్లికీ 
ఎం ఆతి 7 లాక్ - 

శంఖ చకా 2_జర్టిపారతే సు క) వానుపభ్యాతం జహూమ్ 

మ యిం 

విభ త్తిపాదో నై_౯బు త్యాం చేకస్వ్యావాచ్పవాయాతః 
ం న మలు గ్గ శం oe! 

అచ్యుతః పశ్చిమాశాస్యః కన కాభ శ్చశుర్భుజః 

శంఖచ్మకధరళశ్న్మీమా౯ నరా్వాభరణభూవి, ౨8 

వర దోఒభ యదన్నావీ, సర్వకర్మ ఫల్మవ్రవః 

యు క్ష; వవిత్రీమోణీభ్యాం 'ప్రతీచ్యాం శ్యామలాంబర 8 

నారాయణః పశ్చిమాస్యస్పృృటి కాభ్ర శ్చ తంర్భుజకి = 

శంఖచ క ధర శ్నీమాళ౯ా సరాషభ రణభూవితః 

వగదోజుభ యదళ్శామాం బరన్మీవత్సచిహ్ని తః, 

నంయుత।ః కము లేలా భ్యాం వాయవ్యాం జగ తోం వతిః 

స్ ది జ ఇ ఎ అనిరుద్ధ ఉదెచ్య్యాన్యః ప్రవాలాభ క్పతుర్భు జః 

అనంతోత్సంగ ఆసీనః పుష్పాంబరధరో హరిః. 
కంఖచక్రధర (క్రీమా౯ా నర్వాభరణభూవితః. 

| 

దధత్స్షషదతీ ణే నాము ప్రమాదాపహా మయునీం మహీమ్. 

వరదో౭.భయనో దేవ ఉదీవ్యాం సర్వసిద్ధిదః. 

పుణ్యః (పా గాననక్ళీగీమాం _స్తరుణాదెతన్టైసన్ని భః 

శ్రీవత్చవయోా నిత్యశ్రీ న్స ర్వాభర అభూమితః, 

చతుర్చు జళ్నంఖచ్యక్రవరదాఒభ యచిహ్నిత। 

వీక్ 

౮ 

౮౭ 

౮౮ 

౮౯ 



అంచె రాధరణీనాభ ఈశానాష్టిం పుణరివారుషః 

ఏకా౯ చేవాణా సమావాహ్యూ సమ భ్యూ ర్బా్యా౭న్లవిగ హే; 

వీశా౭న రాయివం శ్రీశ ఛొంతాక్రా దికషగ్సయే[త్క_మాత్ 

సాయం (పాతగ్వినా కుం'భె వైనం ఏళాఒమితై స్పవా. 

వేద్యామేవ (పతిష్టావ్టు వూజయీదితి శే చన 

= హొ త [పశంసనమ్ ౫ 

హాకా వక్చాత్స)ధానాజ.గ్నా హశాత్రశంసనమా చ శేత్' 

ప్రతిస్థో కకం మేకై వ తదాలయగతా౯ సురాకా 

ఆవావ్యా తత్కమేణై వ నిరుప్యాజ్యాహుుతీర్యజేత్ . 

పరిషిచ్యే పావకం పశ్చాదై పవ్మవం జాహుయాత్రమాత్ 
వేద్యాస్తు వన్స్ మే బాజ_థ వాయవ్యాం వా విశేషతః, 

ల 
స్థిండిలం కల్పయి త్వాఇ(ె బా స్ప రే.ండజాడికాళ౯ా 

యచమానస మా యుకో గురు దె౯ావం (పణవ్యు చ, 

కుసు మాంజలిముత్సృజ్య 4ప్రతేదిషమ్లిరితి (బువ౯ా 

చెపీభ్యాం నవా చేవేశవూాదాయ స్థండిలోపరి. 

పాజ్బుఖం సై చెవ సం థ్ పస్ట్ పూజయేదన్టనిగి పై మక 

ఉశ్పవవ్రతినా భావే స్నాపనే వా విశేవతః. 

స్నపనస్యాప్య భావే శు కాతుకే చాచళేత్తు వా 

శాతుకే యది చేద్టేవ్యా నె నె వాదాయ తభా చేత్, 

నావశేన్నిత్ట నె కల్యం విస్హూ్రాపాశే తథా 

ఆచేదుత్సవం విద్వాన్ని క్యా గ్వాం తు యభ్శాకముమ్. 

గాం, 

గ్ 

నార 

గ్ 

గ్ క్ష 

గి 

౮ 

క్ 

౧౦6 

oO 



ప,కీన్లా ఒధికార ౬ 22? 

కురా చ్చేన్ని త్య వై కల్యం సర్వనాశో భ వెద్దుంవమ్. 

స్నావయేద్యది చేద్విద్వా౯ా మధ్య మే చోత్సవస్య తు ౧౦౮.౨ 

న్నవనే యది సంపా ప్రే కాతుకే న్నవనం చేత్ 

స్నాపనపతిమా భావే న్న్నపవపనం యది -వోత్పవే ౧౦౫ 

నంప్రాస్తే స్నవనే చాష్యత కాతుశే దోత్చవం పినా 

ఆచ లేదేవ సాంకర్యం నాచ లేదుభ యోర పి. రంలో 

ఉత్సవే వ ర్తవూనే తు కాతుకే న్నవనం యది 

సంభవేదు క్రకాలే తు కర్మణీ ద్వే నమాచ చేత్. ౧౧౦౫ 

పురా(పవృ త్త కా శ్వే తు దోషో నా౭_నేన సంభావేత్ 

కాతుకే చేద్యశా కా=గ్నా బహుకర్శవదా చ శేత్ , రాం 

గే (తేతాన్ని వన్ని త్యం (పణీయారోవణం శునా 

స్నావనోత్పవభేదే తు కాతుశేన దినం దినమ్ ౧౦౭ 

ఆరోవాణం యది భ వేద్ధు) వే తత్కర్మ పూర్వతః 

ఆవాహ్యా కర్మణామన్తే తెఖా సాయే పసర్హ యతీ ౧౦౮ 

పాొతరావాహనం నిత్యమర్చనాజా వి నేవచ: 

ఏిసర్లం సాయమర్చా స్తే కాతుకే తు యభఖా తభా, (౦౯ 

తక్రైవోత్పవదీమోన్నే సమావాస్యా |ధువాత్సుధీః 

విస్తం నాచ శేన్మభ్యే దీకూ_న్తే తు సమాచ కేత్. ౧౧౦ 

అర్బ్చవాన్నే విశేషేణ పుణ్యాహామపి వాచయీత్ 

సూమపా(తే తు సౌవర్ష్మం కశాతుకం తండులోవరి. అలల 

సన్న స్వ పూర్వవద్ధిమా ౯ బంభయేద్దహీకో కే 

కుంభా౯ చఉన్యా చ చ కాిదీల౯ా సమాబద్ధ స్ట సమర్చయేత్. ౧౧౨౨ 



92g డీవై ఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్ల'ే 

పరీషీచ్వ పావకం పక్చాడై ఏవ్లవం విమ్టుసూ క్షకమ్ 

జువుయాతేగోరుషం సూ క్షం క్రీం భూనూ క్త సమచ్వితమ్ ౧౧౩ 

దినసం ధ్యాధిదై వత్యం తిథి వారతకాదేవతమ్ 

తథా మాసాధిదై వత్యమబ్దదై వత్యమేవ చ. ౧౧౪ 

తదాలయగ'తానాం చ జుహుయాన్నూూ రి ఖిః కరిమాత్ 

వ్యాపా త్త నం (పథానే స్వాత్తే తత ఆహావసీ యేకే, ౧౧౫ 

నృసూ క్త కం దఖీణా౭=_ న్నా చ చవెష్టవం ఏీమ్షునూ క్ కమ్ 

గానా తు జాహుయాచ్బీ సూ క్ష కం వెషప్టనం తథా. ౧౧౬ 

వసే మహీనూ కృమేకాత.రమతో యచేత్ 

అప నాక్చాంనర్ శో గ్నావతో డేవాది వై వ్లవమ్. ౧౧౭ 

వివ్హుసూ కం పురుషసూ_క్షం “యదైేవాది? సమన్వితమ్, 

పారమాత్మి కదుంతాి)ంళ్చి బ్రాహ్మ మెంద్రం చ వారుణమ్. ౧౧౮ 

న. చ వ సృుతాన్లురిము 

3 

ఏ కా౭..గ్నీ మభ రాజాయ బాహురసాదభమా2౭_ థమన్ 

స్య మాుూముం వ ఫారోగి కొం వె నె ప్తవాదె ఏధానత;, ౧.9౦ 

నోత్సవాధిదై వత్వం విశేశేణ సవత్యు తే 
య. గై మే 

"హ్మృమాషజాం తథా రాద మెంద్రం సౌమ్యం చ వై వ్లవమ్. . 

సర్వదై చతర్ధియా మే చ వారుణం చ నవాక_హ్ని కే 

అగ్నేయం (ప్రాజానత్యం చ కెబేరం వై ఘ్నమేవ చ, ౧_౨౨ 

(శిదై వత్యం చ కామారమాదత్యం కౌదిమేవ చ 

దార్లమైంద్బం తథా యామ్యుం నైవ్హ్షవం స్కాన్షమేవ చ, ౧.౨౩ 



య క్రి కాజధి కా రః, 929 

| 

ఈళాన్యం సౌమ్యుమి త్వేత _త్తిధిదె వత్యముచ్యతే 

త_త్తన్దాప రే తు జుహవుయోాన్న తై )దాక్వారాధిఫోచితై £. ౧౨౪ 

తథా నత్యత్రదై వతం జావుయాడిషధినా బుధః 

= (తిసంధిషు హానేదై న్ష్రం నారం చావా౯స్పత ౨ [కమాత్ ౧౨౫ 

మాసమాకాధిపదై. వత్యం మాసదై వత్యముచ్యు తే 

యామ్యుం చ వైవ్యవం సౌమ్యం చాహం బార్హ్యస్స్పతం తథా. 

సౌమ్యుమైన్ట్రం వారుణం చ శేషాగ్న్యాదిత్యభాతికమ్ 

మారుతం ఛభృగుదై వత్యం వారుణం వైఘ్నుమేవ చ. ౧౨౭ 

లౌద్రం కాజేరకం త్వావ్ట్రం మొతం కామార మేవ చ 

సాష్మిరీం శ్రీదై వత్యం చై వ గారీదై వత్యమేవ చ, ౧౨౮ 

ఆదిత్యం మై మైతృకం వైవాఒదితి డై దై వత్య మేవ చ 

యాగ దే _దే వత్య మేత తా్యాజ్ఞువాుుయా ద్విధినా బుధః. ౧౩౯ 

ఐన్ష్రం చ (ప్రాజాపతేష్టిం చ మె్యతమార్వమ *ం తథా 

భూత శ్రీయామ్యదై వత్యిం భొర్లన వృవదైవకమ్ ౧5౦ 

శాజేరం వాయు. దె వ్యా జుహు నాత్మ? లేము డా] 

బేవభ్యః పితృభస్ట శ్చేతి వత యూ శుక్ల కృష్ణ యాః. ౧౩౧ 

సారం చాన్ష)ం చ జువాుయా[ డ్కేమాదయన యోంర్ష ప్రయో: 

:మభుళశ్చ మాధవి న్చేతి నుక (కమాత్. ౧9౨ 

విమ్షుః వ్రజాపతిళ్ళూూలీ వి శ్స్ప ప్త చ క్హ్యయః ; 

అష్టా లో కొ౭_ధిపాః పంచ సభల. విశ్వంభరాదయః, ౧౨౩5 

వసవోఒమై చ ర్థోహిణ్యస్ప ప్త ీశ్చండికా గువాః 

సూర్య స్ఫోమక్స్సిరంజీవీ కాళీవీళపురన్ష రాః, ౨. ౧౩ర 



ళ్ 

ట్ర$0 శీది. ఖానసళగవచ్చా స్తే, భార్ల', 

చక్రళ్ళానో గురుర్భా మబుధశుకశనై_ శ్పోరాకి 

హవిః పాలో. హ్యన_న్తక్చే గంగా జ్యేఫా చ మాతరః 

ప్రభవాది కిమాజే తే విజ్లేయా వత్స'రాధిపాః 

తథోత్సవాొధిటై వత్యం తిథివారర్శ దై వతమ్, 

చతున్దివత్టమ్మాత్రన్తు జుహుయాదితి శేచన 

పలాశే విలశామిాలన్య(గోథోదుంబరా స్త థాం 

అశ్వద్ధఖదిరవ్ల తముబ్రివావృమోః కమాదిమే 

సమిధాం (7గావ్యా.వృతాస్తు పర వముళ్ ప్రద్ధమేన వా 

వద్మం చ బిల్వవ్యతం చ కరవీరం కుముదం తథా 

నందా్బావర్హం చ తుళసీ తశ్ర్రైవ స్థలపంకజమ్. 

Ys _ 

విష్మశ్రాన్లారవినే తు పుష్పాణ్వే తాన్యన్ముకమాత్ 

అలాభే తుళనీం వా౭థ కరవీరం చ వంకజమ్. 

ముద్దం నిప్పావకం చెవ కుళుద్ధం మూావమేవ చ 

౧౩౪ 

౧౩౬ 

౧౩ 

౧౩౮ 

౧౨౯ 

౧౯ 

తిలానవూపాళా లాజాంశ్చే యవా౯ సక్తూక్ యభథా[కమమ్ ౧౪౧ 

బలిదవ్యాణి చోకాని సరాష్టఒభా వే తు మొద్దికమ్ 

ఏవమేవ ఏపిధానేన దిషకాలం ారామమాచ రేత్ . 

(పాతస్సంధ్యావసానే తు సాయమర్చాఒవసానశే 

. హోమం కృత్వా బలిం దద్యాద్ది కాలం చోత్సవం చశేత్ 

Vv 
ఉత్సివభశిమణం వక్ష్యే చేవ బేవస్య భాజికాణః 

బలినిరాష్టకణా'నే తు 'సాయంపాితర్వి శేవత శకి 

దేవ చేవమలంకృత్య 'వస్త్రాదై వ్రభా౯ప్నణాశ్ళుథై 8 

నుగంధిఫువ్నమాలాభిగ౯ం భి రేపి 'మనోహానై ః 

౧౮౪౨ 

౧౮౩ 

౧రోర 

౧౮౪౪ 



వ కీరా జ ధి కా రః, 

రణే వా శివికాయాం వా వీశస్మ న్దేి వా తథా 

గజాళాఏ= ందోలికాజా వా వాహానే సమలంకృ తే. 

(అవా మేవేదిమం లేణ బేవమారోవ్వ నిశ్చలమ్ 

అష్టోవచారైైరె భస్ధర్చ్య లాజూవూపాదికాం స్తథా, 

సంస్కృ తాల్ గుడసంమిశ్రా౯లా నివేద్య ముఖవాసకమ్ 

దత్వా వాదైసిస్సమాయు క్షం సర్వాలం కారసంయుతమ్ 

చానీభిర్వాదకె శ్చేవ నృ_త్తగేయసమనిష్షతె ః 

బ్రాహ్మణ క్వేదవిద్భి శ్చ సమాయుక్తం శనై శ్నోనె ః 

ధ్వజై. శృమై )రాతపతైంస్తోంతై శ్చ తశ్రైవ చ 
సంభ్యాతై స్పంయుతం చానై్యైస్సరై ్వశ్ళృంగారలత్ముభిః: _. 

వాలవ్యజనవా స్తాభిదా౯ానీభిః పార్శ ఏ యోర్డ పయాః 

పీజ్ఞమానం విశేషేణ తథా భ_క్షవరై రషి. 

వాహ రే యుర్ది ఏజా చేవం బవ్మాణా వేదపారగాః 

దీపె రుద గ_9ర్పవాభిః పరిపీ కెఘుళ్ళా తాదినా, 

పరస్సవా సై ఏన్సర్వ్యత దిపయేచ్చ శతావరైః 

విసి పై _స్తోయీమధీయానై_ క్ట రవన్తుతివరాయణై 8, 

నృత్యతా గాయతా చా౭_పి గాణిక్వేన నుసేవితమ్ 

వఏళ్లాదివాదిఖి శె లే ఎన వని భిశ్చ తథా పరైః 

పడ్డాదిగీతనిపుతై ర్వాద్య వాదకకోవిదై. ః 

గద్యం వదన్థం తా మిశ్రం వఠది నో సోర్రముజ్జ్వలమ్. 

వై తండివై స స స్తథా జల లెఎఇనకై ర్వాదశికి తై శ్ yp 

తథా త త్త్వ్రకభథానివ పెక పద్యాైళ్న తార్కి_కై 8. 

$831 

(౧౮౬. 

౧ర౭ 

రారో౮ా 

౧రF౯ా 

౧౫4౦ 

౧౫౧ 

౧9 

౧౫౩ 

౧X౪ 
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విగామాంసవనె క ర్వార్టాజ్ఞి క శ్చ ఇఛాందసెస్సాంఖ్యళోవి దై: 

యోగ శు వుశాణజ్ఞైక్ళాద్టిన kg సత్త ఏవేదిభిః, ౧౫2౭ 

మావ్యూ ర్రి కె శ్వ గణన వరస్పరజిగీషుభి 

తగ్రచ్చాస్తో కృమార్దేణ ప్రమేయం చ బసా్యూతమ్. ౧౫౮ 

ఉచ్చుబుల౯వాతై ర్విద్వద్భిః పంచకాలవరాయతై ః 
వాసుదేవస్య దూహాతక్ణం కథయద్భిళ్చ సాశ్తీకై ; ౧౫౯ 

శా ము నై పుాం సర్వం (ప్రదర్శణయితుముగ్య శై కి 

జేవస్య ప్రరతేః పే పార్శ ్వతక్చ స్ఫి స్ో డ్రె క ౧౬౦ 

చేసయా సర్వతో దికు చతురంగబలాఢ్యయా. . 
చేవ వస్య పాశళాఏ మాక స్స చేప లామోరంజితమస్క- రై కి ౧౬౧ 

య 'కర్దారమమెక్చి తె క్ వమ్యూకారై_ రిత స్తతః 

బేవతాక్సతియం తై శ్చ తథా యంసే తై ఏక్షజాదిభిః. ౧౬.౨. 

నిపాదిభిస్సమామాశ స్తీ ఎిభిశ్చ భరళోదితై: " 

లేఖభాయన్రైస్తి ఎ)యారూఢై ర్యన్రై)రనైె రి _సథా విఖెః 

గతాగతాని కుర్వానవ్రే రనుయాతం సమాకులై 8, ౧౬౪ 

శనై ర్న రేజ్ఞగన్నాథం యథాళ్ క్రి సమున్వితై_ః 

ఆరభ్యావరణాదాద్యాా దేషా పరివృతిర్భ చేత్ ౧౬ ౫ 

చేవీన సార్భమాచార్యో్యో యానమారువ్యా తత్ర తు 

రకాం చేవ దేవస స భ్యాయన్ను పవి శేద్ధరిమ్ ౧౬ 

అర్బకళ్చ తథాసనీనస్పమ్యుగర్చనమాచ రేత్ 

ఆరోవాణే గజేన్షోస్వ 'జీవచేవం విశేషతః, ౧౬8 



దకీశ్లా౬ధి కా రః 

వ్యస్త్రాభ రణవుప్పాదై ్యృరలంకృత్వ యథార్తకమ్ 

చేవేశం వూర్వమారోప్య హా శేనాదాయ చా.._ంకుళమ్, 

నివీ. చేద్దజవృ జ్యే తు చేశికస్సష్టయమత్వరః 
అర్చకశ్ళత్రమాదాయ తధా దేవస్య ధార మ్త్ . 

తోయభారాం పురస్కృత్య కుఠ్వా్యాద్భ)మణమాద రాత్ 

(గామం వ్రదవీ.ణం కుర్యాద్బలికే రన పథ్రా కృతః, 

తత్కా_లే దేవమాయా న్తం భకా భాగవతొ జనాః 

స్వగృవహపాాఒ౦గణే చైవ వీక్యునాయ పునః ప్రువః., 

వ్ర)ణమ్యు వోవవోరాంళ్చ దద్యుర్చ హాని ధా౯ా బహాూక్ " 

పత్రం పుష్పం ఫలం వూగం నాగవల్లీదలాన్యపి. 

దహీణాం చ విశేపేణ యథాళ్ళక్తి యథారుచి 

ఫీరాజనాడి కుర్వ్యు శ్వ చాలవృద్ధాతురా_స్తదా, 

తపోభిర్బ్భవాుభిర్లమేర్టి సయమేవ వరాత్పశే 

భక్తానుకంవయా చజేవే స్వగృహద్వారమాగతే. 

కో న నన్షతి మూఢాత్మా తస్య కా నిష్క్బృతిర్భ నేత్ 

తత్కాలే బార్సితం (ద్రవ్యం యదవక్యం (ప్రగృహ్య చ, 

అమం(త్రం తు నివేదై కవ భగవత్సిియమాచశేత్ 

ఉపవా రేషు త త్రాగ్ధం గృహ్లీ యాద్భాగమర్చకః. 

నాగవల్లిదలం పుష్పం కముకం దశ్నీణాదికమ్ 

సర్వమర్చకసర్వన్వం గృక్టాయాదర్చకస్ప ఏయమ్ు, 

తత్కాలలే భ్ కిన మి భ్యస్సంపా పే భష్టిశ్చే సన్ని ధిమ్ 

భగవళ్నోదుకాం దద్యాచ్చిరసి శ్రద్ధయా గురుః: 

శ్రిశ్రకీ 

౧౬.౮ 

"౧౬౯ 

౧౭౦ 

౧౭౧ 

౧౭ 

౧౭౩. 

౧౭౮ 

౧౭౫ 

౧౭౬ 

౧౭౭ 

౧౭౮ 
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శిరసా ధారణే ముర్ర్యస్పృృష్టిదోపో న విధ్యతే 
న నయీత్పాదుకాం విష్ణోళ్హారీకృత్వ తు సర్నిధిమ్. ౧౭౯ 

న గృహదాక్టరనీమా న్వం నయేత్తాం గృహిణాం గురుః 

ఇష్టం రాడగృ హే శ్రీలిః పాదుకాధారణం యది. - , ౧౮౦ 

చేవాలీమనక్నిక్రమ్య నేయాత్తాం దీపికాన్వి తామ్ 

తదా దీపై స్తభా=నై శ్చ రాజ్యా శ్చ పరిచ్చ్భదై£. ౧౮౧ 

నేయా స్యాత్సాదుకా విష్ణోః (ప్రణిధిస్సా యతో వాశేః 

తత్స! గ్ని ధిముతిక్రమ్య పూజకను న జూతు చిత్, ౧౮౨౩ 

ఆదానాయోవవో రాణాం వియాయొాద్దృహిణాం గృవోక్షా 

నాఒవి కార్యా నరాసక్తః పంచహస్తానతి [కమేత్, ౧౮౩ 

వమ శీంస్టోపచారస్స్యాద్య గన్సమ్మాన్య తే వారిః 
వవం (వ్రదతీ,ణం నీ త్వా నివ స్తే తాౌ౭_ లయం (ప్రతి ౧౮౮ 

గోపురాగి తు బేవేళభం కృత్వా బేవోన్నుఖం కమాత్ 

అ ఫ్రీపాద్యాదినా=-భ్యర్చ్ర నివేద్య పృభుకాదికమ్ ౧౮౫ 

భఛామవ్రదథీ.ణం నీతా వునరావిశ్య చాఒ-లయమ్ 

అవరోప్య చ దేవేశం స్థాన్య చాష్థానమండపే. ౧౮౬ 

పాది మా చమనం దతాష ముఖవాసం పదాయ చ . 

కాతుకం తు విసృజై వ శుద్ధో దే చేస్సాషవయత్ప్రభుమ్. ౧౮౭ 

విమృజ్య ప్లోతవ రో సమలంకృత్య వూర్వవత్ 
శాతుకం పుకరాపెద్ధ టి పహావి। వన్వ్వా? గ్నివేదయేత్ ౧౮౯ 

కు ర్యాడ్రాహేపచా రాణి స హిం "రాదా జగత్స)భుః 

విసోదం కారయ. మై ఎన నృ త్తగీ తాదిభిక్సవాు. ౧౮౯ 



వ,కీర్లా ఒధికా ఈ. 

తతః ప్రణమ్య చేవేశం పూర్వస్థానే నివేళయేత్ 
' క్రథమేజవాని సాయే తు కర్షవ్యమిదమారితమ్. 

ద్వితీయాహ:వ్రభ్ళ లేవ సాయం (పాతళశ్చా నితష్షశః 

నిత్యార్పశనా౭. న్తే ద్విగుణమర్చ యేచ్చ వి వేద యత్. 

కుంభ బేపా౯ సమారాధ్య ధ్వజ చేవార్చనం చశేత్ 

ఉళోవుం బలిం చ దత్వా తు కార మేదుత్సవం తథా, 

త సతీ యే వంచమే౭._వాహ్నీ (పాత సాద రడోత ్పవకి 

షమజ్యేఒ-హాని తు మధ్యాహ్నే చేపీభ్యాం సహితం వారిమ్, 

పీఠమభ్యే సమారోవ్య సమభ్య ర్పాా= ప్టవిగ్రమో 

జలకుంకుముమాదా య కార యెదుత్సవం తథా, 

నవవ స్త్రాడికం దత్వా పృభుకాని నివేద్య చ 
దత్వా ెతాంబూలమాచామమర్చ శో మే ్రాజవక్సృభుమ్. 

సప్తమే (ప్రాతరర్చా స్తే నే కుర్యాత్ప ప్త పరి రొ పూజనమ్ 

వృణుయాదృత్విజస్స ప్త ప తదాఇవా ర్యపురస్ప రాక. 

ధా త్వా స పర్దివత్తాంన్తు స్వర్ణం గామాజ్య మేవ చ 

తండులోదకళకుంభాదీ౯ా దవారాస్రాగం |కముకం తథా. 

దచాస్రత్ప్రభూతం తేభ్యస్తు (బాహ్మకణేభ ఫ్రీ పిక్ వ మ బథక్ 

తత్సాయం చ విశేషేణ కృష్ణగన్థాను లేవ బేపనమ్. 
ఖా” 

సద్యః (ప్రతిసరం బద్ధ్వా 'దేవాగేి స్థండిలం చ కేత్ 

కృష్ణాగురు సమాడాయ సర్వ వాద్య సమాయుశళి మ్, 

(గ్రామం విదత్నిణం కృత్వా స్థ సండిలోవరి విన సేత్ 

పుణాకావాం వధివత్కు త్వా శొయమాచావ్యా తత్ర చ, 
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శీకి6 శవ, ఖానసభగవచ్భా చ్ర్రీ* భార్షవె 

సంస్కృృత్య వధివడ్లంధాక- సమభ్వ్యర్ప్య వారిం తతః 

“గంధద్వా రేతి మ,న్రేణ సర్వాంగం లేవయేద్దుకుః 

చేవ్యాదీనాం తా కుర్యా త్త త్తన్మం తె ఏర్యథావిధి 

త చ్చేమగంధం భక్తెప్టన భో శకేభ్యో దాపయేద్దురుః 

తద్దంధభారణాన్న్ట్ట్రాణాం భ వేయుస్సర్వసంపదః 

సాయమ ర్వావసానే తు రథంయాం సమాచరేత్ . 

అన్టృమే దివసే (పాపే ప్తె ప్రాతరుత్సవే 

అలంకృత్య తు చవ వృనయోర్సవమూవకేల్. 

మధ్యా శే లా దేవ దేవస్య జలక్రీశో త్సవం చ చేత్ 

ప్రపాం కృత్వా విఛానేన నద్ధా్య్భాదీనాం తకు బుధః. 

ప్తానాటె బే ఫైరలంకృత్వ జలక్రీడార్టమంటవమ్ 

బింబాధ్యస్టాయ తామర్థృ వి స్తారాం ఏీంబదఘ్న కామ్. 
wy" 

జల ద్రోణీమథాచ్చి ద్రాం న్యన్య లోహమయీోాం ఛునామ్ 

నాదేయాద్భి స్పమాపూర్య ధా రానీసప్టితి చమ చ్రతోః 

al 
ఏలా చన్దనకర్నూరై ః కంకుమేవా౭_ధివాసయేత్ 

కల్హార కేతకీవు మై ్పైరుశీ రాగురుభి స్తథా. 

ఆ స్తీర్య నవవ సాణి వేదాపహాోిమితి మ న తః 

వుణ్బతీస్థం న్వం పుణ్యం దేవావానిమితి బు9వకా, 

అధిబేవం సషూవావ్వూ విగోారష్టభిర్యజేత్ 
a చక్ ఇం వుండె పశ్చిమా రే తు విష్ట్రరే సో త్తరఛదే, 

Sc 'దేవ జేవం సమాస్థాప్య శకునసూ క్షం సముచ్చరక్షా' 

నవవ స్తో_త్తిరీయాడై వ్రరలంకృత్య మనోహరమ్, 
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(వ క్రీ న్తౌజా ధి కా రః 

పాద్యాాదిభిస్సమభ్యర్చకి స్థావకై స్పహితో రః 
(భూః వ్రవబ్యే”తి మంలే 3 కేవ బచేవం (పణమ్యు చ 

పరం రంహేాితి మం(తేణ దేవగూాూడదాయణచాద రాత్ 

“వ్రత వ్వష్టు స్ప ఎవతె” ఇని జల్నదోణ్యాం ని వేళ్య చ, 

త్త" (ద్రానీ త్స జయా పీళ్చ తండులై ః క్స్ ప్పమండ తే 

సమావాహ్యా సమభ్యు శ్ప్యజ్ఞలదోగా ఛితో గసను,, 

ఆపో హి ప్రాిదిమంక్రాం స్త్రీననువా కాంత్సము చ్చ” ౯ 

ఇదమావశ్ళి” వేత్యుక్తా ఏ *ఆపో వా ఇబ్రదిముచ్చరకా. | 

అభిమున్త, క జల్మదోణార్టిం "దేవ చేవం ప్రణమ్య చ 

పొరువం సూ _క్రముచ్చార్య విముసూక్రం చన వై ప్టవమ్. 

69 పే. తోపే త్వాది జవకా *+భూరానిలయి ఇత్వపి 

మద్ది బు త్వా జల(ద్రోణార్టం జేవం పాక్ళిరసం వారిమ్. 

అధివోస్య తం యామార్థం యామద్వయవముథాజ౭ఒవి వొ 

వరం రం హేతి మంతే)ణ తత రొద కోవై వై పునః, 

అలంకృత చ వష్రాదె నర్యథార్చం పరిపూజ్య చ 

యానమారోవ్వ చేవేశం (గామమాలయ మేన వా, 

(పదతమీ.ణం క్రమాన్నీ త్వా న రాప్టలంకారసంయుతమ్ 

(గ్రామవీథా్యాముపహృత మువవోర మగ్భహ్యా చ. 

పునరాలయవమావిళ్య సం సా పా్టిజ-స్థానమండవే 

సుగంధి, తే లేనా2. భష్టజ్వ “జీవం సంస్నావ్య పూర్వవత్ . 

జీవస్థానే సమాస్థావ్య సమభ్యార్చ్య నివేదయేత్ 

తదా9తాి వుత్సవా నే తు చేవం చేవీయుతం హరిమ్, 
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ద్రకీక్లాజ థి కా రః, 
అచ్చ్భాన్య నవవ్యర్తేణ సోముం తై లే.నమర్చయేత్.. 

సినీవాలీం చ తచ్చూశ్చే చకావ్ంళ్చ ప్రవూదయేత్. 

చేవమభ్యర్చ క వుణ్యావాం వాచయనై. ఏన్హవం గురుః 

_సంస్రావ్య మూరగ్చి్ని తెత్తైలు 'వేదావా”మితి మం్మతత; 

వారి ద్ర చూన్తైస్సంస్నా వ్య చకాదీ౯ా స్నాపయే త్తతః 

తచ్చిష్టం ధారయ౯ భ_క్తస్పర్వపాకై 8 పము చ్య కే. 

అథ యావే నమారోష్య చేవం చక్సాదిభిస్సవా 

చూక్లోత్సవమిమం కృత్యా త్రీష్థోత్సవమభాచ శేత్ర్, 

జేవఖాతం యది భవే క్రీర్ణం తత (ప్రశస్యతే 
నద్యాదితీ రే సంస్థావ్య జేపీభ్యా సవా వా వినా. 

చకాదీ౯ వూర్వవశ్ స్థావ్య వ్రముఖే స్థండిలం చరేత్ 

ద్రవ్యేణాపూర్యు కలళకా౯ గాయశ్రీమంత్రముచ్చ” ౯ 

మధ్వ నీదా కం న్వస్వ ప్రాచ్యాం న్యా దక్షతోదకమ్ : 

దశీణే గంధితోయం స్యాత్పన్చ్ మే తు 'కుశోదకము. 

జప్యోదకం చో త్రశే స్యాద్విదెశాసు చ మధ్యత్తః 

ఉవన్నానాని విన్యస్య |కమాత్తదధిపా౯ా గురుః 

ఆది తక్యానవ్పరసళ్ళ్చ కాళ్ధవం చ గురుం తథా 

బుశూంశ్చ మరుతృకె వ ముసీం స్పతుకమేవ చ, 

మం(తాని న్ప్రదా్యధ రాం ఎవ (క మేణావావ్యా చార్చయేత్ 

న్రూాతే_స్హ _స్హాహ్యతి మం్మశ్రే. త ఇమా ఓమధయి ఉత్యపి 

“అభి త్వా శూరా చ త్వారింప్రూత _స్తస్వేతి చ (క్రమాత్, 

కలశే 9 వంచభిస్సా్మావ్వ్న త_త్తన్ష దివ్యా న్నే కిమాత్ 
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జర ోీచదె. ఖానసభగవణ్చా త్తే ) ఫార్లవె 

(వ్రతిఫ్రో ' క్రవిధానేన బద్ధ్వా (వతిసరం తతః 
అధివానవిధానేన శయనే వాయ యేద్దురుః 1993 

ధ్రథాళే బేవముజ్ఞాప్య పాద్యాద్య క్యా నమర్చ జీత్, 
తి ౯ా తీర్ధదినే _ప్రాత-హూక౯మాక్యం (పాశేరుతవమ్. ౨ 

కృత్వా వావిర్వినా జేవమభ వ్ర ర్చ్యా౭ స్థా నమండమే 
(ప్రముఖే గరుడం వశ్చాద్దతీ.జే చృక్షమేవ చ. $9 
అమితం చోత్త శే ధీనూ౯- భాన్యవీకోవరి న్యసేత్ 
నిత్య పూజాం హావిర్ణానం ధు)వబే రే నమాచశేత్ =రి_క్ష 

“ ఫూక్యాంపక్చోతవస్రాీల వినృతై న ్రయన్నతః 
అన్యవస్రైణిచా2.చ్య్భాద్య యభావాకాం భూవ్య భూవణై 8. ౨ 
అష్టోపచ్తారై రభ్యర్చ్య్వ దేవం చ_కాదిదేన తాః 
వ్రీహిభిస్ట ఎండీలం కృత్యా ద్వివహాసాయతవి స్ట ్రలేమ్. ౨.9౮ 

ఉలూఖలం చ మునలం నాపవ్య వ స్తేన నంయుతమ్ 
తయోరీకౌ (క్రమేణై వ (బిహ్మేళావర్చ య్ దప్పధః 99౯ 

పతే వార్మిద్రాం సంగృహ్యూ సినీవాలీమథా=_ర్వర్ణ చ. 
ఉలూఖలే హరిదా9ం చ తన్మంలేణ విసిశి చేత్ ౨9౦ 

గృహీత్వా వెన్లవె ర్మంతై 9 రాచార్యో మునలం తేథా 
విన్దుసూ కం సముచ్చార్వ కించీ త్తదవఘాత రే. శ్ ౨౩౧ 

భవైశ్వా చేవదానీధిస్వూక్షీకృత్వ విశేష, 
ఏకస్మిన్వా ద్వయోర్వాథ తిష వా కలే షు వై . 99 

. గంధోవీతం చ వా..తెలమాథ కం వరిగృహ్య చ | 
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40 నీవె ఖాననభ గవచ్చా స్తే, ఛార్ష'వే 

(వారీక్సతన) ఇత్యుక్వా -నోవస్నానం నమా చ కేత్ 

శిష్టాభిః కలకాద్భిళ్చ చకాదినభివిచ్వ చ. _౨ర౫ 

(ప్రవిశ్య తు జలం తత్ర వరుణం చార్చ యేత్క_ మాత్ 

హానాభ్యాం చకమాదాయ జేవం భ_కైస్పమనతః ౨౮౬. 

ఆణాగ్యః ప్రథమం తీస్దే చకిం స్పృష్టాషఒావ గావాయీత్ 

' నాభిదభ్నుదడవే తత జలమభ్యే తు. సుస్థితః 932 

చక9ం జేవం హృది స్థావ్య వాన్మాభ్యాం ధారయక౯ా దృఢమ్ 

(యు తే శతం సముచ్చార్వ (పాజ్ము ఖో వా వ్యుదజ్బు ఖః ౨౪౮౮ 

నిమజయే తదా చక్రం సగ్గవాద్యయుకేం గురు; 
ర అవాలి 

జవాస్పశే చ తక్తీశ్ణే స్నాత్వా విగతకల్మపాః _౨రో౯ా 

భ వేయురళశ్వ మేధస్య భలం చ సమబాప్రషుయుః 

తతి స్తీశే ప్రతిఫావ్య విష్టశే చృకముత్త మే ౨౫౦ 
ల 

క రార్టదవ భృథస్నానం శుద్ధస్నానో కృమార్షతః 
తనో విసృజ్య వస్తాానే౯ దేవం చాఒనై వస్తభూవమ్యు చ. ౨౫౧ 

తత రవ నసన్నాంభా రా౯ా సంభృాత్వ పిధినా గురుః 

'చేపీభ్యాం సహ చేవేళం స్నావయేత్పూర్వవత్ప్రభుమ్. _ ౨౫౨ 

అలంకృత విేేపీణ కురారదర్థ్య్యా నవూజనమ్ 

వళ్చాద్దేవం సమాదాయ సర్వాలంకారసంయుతమ్ _౨౫9 

ఫాకునం సూ _కృముచ్చార్య నీతా! (గామం (ప్రదషఖ్నీణమ్ 

చేవా౭._.లయం పృవిశ్యా౭థ స్థ నావ వష్ట చా౭_స్థానమండపే. ౨ 

పాద్యా్యాదిభిస్సమ భ్యర్చ్య వేదానధ్యాపరే క్రమాత్ 

' ముహుః పుప్పా2-ం౦జలిం దకా?.జీవప్లానే నిజీశయేత్.. ౨౫౫ 



ప,కీన్తా ఒ ధి కా రః, 

చకాదీనపి వాదాయ తత్తర్జానే నివేళ్య చ 

eu 

- 'వుణ్యాహం వాచయిత్వా తు పోక్షుగ్రై:ః పోతుణం చరేత్. ౨౫౬. 

నిత్యవూజూం సమా_పైైవ హావిర్ద ద్యాద్వి శేషతః 

యాగశొలాం సమాసాద్య పహూుత్వాఒగ్నిషు చ వెక్లవమ్, ౨౫౭ 

కుంభస్థాం శ క్రిమాదాయ భు)వబే శే నరోబయీత్ 

అంకగ-బారాము చ హుతాష=గ్నిం నిత్వకుండే విణీయ చ, ౨౫౮ 

త్రాతా) నిత్భూూామా నే బలిం దత్వా చ్ వూర్వవత్ 

పళ్చొచ్చు,కం ప్నా దద్యాద్చలిం శుద్ధాన్నకల్పితమ్, 

వూర్వోక్షేనె నైవ మాగ్లేణ సర్వత్ర బలిమాచశేత్ 
వె  ల్యస్థానే ప్రపాయాం తు ఉద్యానే వృతుమూాల'కే వె, 

తటే నియుజాే కూూపవావీవల్మీ కపాళక్వా కే 

కశానే౭.న్య[త్ర దేవా౭ గ్లో వీశ్య నే న్తేషు చ నివీ నేత్. 

పునరాలయమావిళ్య స్నాత్వా చా౭ప్యగన్ని సన్ని భా 

ధ్వదమూలం సమాసాద్య సర్వవాద్య సమాయతమ్, 

(/ | 
ధ్వజూఒవరోవాణం కు ర్యాద్ధ ్ వదమ్మత్రం నముచ్చర౯ా 

తద్ధ వడం తు సమాదాయ పోదథీణ్య| క్రమేణ వై 

వరీత్య మందిరం వళ్చాత్ప్రవిజ్యాఒభ్యు న్వరం వునః 

దేవస్య పాదమూలే తు న్యస్య పుష్పాంజలిం దబేత్ , 
b లట ళో 

తమామంతం సముచ్చార్యి దండవత్ప్స్రణ మేద్భువి 

జావ] భు a) (థు టీ fie 

'వవం యః కురుతే భక్యా విష పుతృువమూదరాశత్ 
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94) శ్పివై ఖాననభగవచ్చా గ, భోర్లవె 

సరపావవిశుద్దాత్మా సర్వాక౯ా కామానవాప్య చ 

అనే ఏిమానమారుహ్యా వివ్షుణోకం న గచ్చతిం Seg 

-ఇ ను వృ యా Xs lr 

అతః పరం (ప్రవమో్టమి పుష్పయాగం సుఖావహామ్ 

ద్వితీయదివ నే తీర్థాత్వాస్పయాగం సమాచరేత్ , ౨౬? 

శా నిదం వువ్దీదం చేతి కామ్యుదం చ (తిధా భవేత్ 

పా్రొతర్మథఛ్యావపస్టి ఒవ పరాష్ణేోః (కమాత్కా_లాః హరి రి తాః. ౨౬౮ 

న్యూనం వా.__వ్యధికం వై వై తద్దోపోపశమనాయ నై 

ఆన్థానమండ కవే వాఒథ న్న్నవనాలయ వవ వా ౨౬౯ 

చకుర్చిశం చతు స్తం గోమయీనోపలివ్య చ 

వంచవింశత్సదం కృత్వా షట్పూ తై: పాగుదగ్గతెః 9౯0 

మధ్యే ననవవటె వద్మం సా౭-ప్రవత్రం సకర్ణికమ్ 

రత్న్ర్ధాన్యాద్ క్రై రాషషీ తందుల లైవికొహిభి ప్తి నిత కి ౨౭౧ 

బహి_న్తేషు పదేవ్వగే పీళ మేకత్స సూజయేత్ 

దక్షిే చకమభ్యుర్చ్ర వం “కీశం వక్చి మే తా _౨౭_9 

ఉదీచ్యాం చా _నమభ్యుర్చ -జేళ్ళ ముహు చ వచేవు టె 

పూజాద్రవ్యాణి సంఛ్భాతేన్టి ప్రక్యేకం విన్య నేద్చుధః 9౭3 

దలేవ్వప్టును వద్మ న్వు సువర్ణ శ కలోవరి 

లోకపాలాంత్సమ భ్యర్చ వస్తోోపరి యఖాదిశమ్. ౨౭౪ 

నిమ్మత్రయసువచచ్దేన కల్సితే కర్ణికోపరి 

ఆనిత్యమరీడలం తత రాజ తే చన్ద్రిమండరమ్. ౨౭౫ 

తసికా నసువర్థ రూసు తు వహ్ని ముండలమర్చ యీ క్ 

నిష్టరం తత్ర సంస్థావ్య తద న్హర్లతపంక బే, ౨8౬ 



ప రా = ధి కా రః, 243 

తత్ర "జీవం (వ్రతిఫైపష్య యావద్దివసముత్సవమ్ 

తావత్కత్వస్సమభ్యర్చ్య స_ప్తవింశతివిగ హాః. ౨౭౭ 

తత పూజూవసానే తు త తత్వుప్పూంజలిం దచేత్ 

పంకజం తుళనీ బిల్వం కరవీరముథోత్సలమ్ _౨౭౮ 

నన్చ్వైవర్హం చ కుముదవుపామార్షం తశైవ చ 

విన్గుకా_నం చ దూర్వాం చ కమాడేతాన్యను(క్రమాత్ , ౨౭౯ 

వవం ఫుష్యూడలిం దతా్యా బుత్వి్జస్పహా తై ర్దురుః 

నృత్తెగేజ్యయొశ్చ వాద్యెళ్చ చతుర్వేద స్తవైైరవి. 9౨౮౦ 

వరాత్ప్సరతరం పారం గువ్యాద్దువ్యాతరం గురుమ్ 

సర్వవేదార్థసారం తేం దాషదణా2_ష్టా౭_తరం తేఖా ౨౮౧ 

జపన్లో విను గాయత్రీం శ తమలో తరం తత, 

దద్యుః పుష్సాంబలిం భకాస్ట 'జేవదేవస్వ వాద యోా కః. ౨౮౨ 

సంచా గ్న్పథ వాజన్నీం స్తీ కొ పొండరీకవముథా=-వీ వా 

వన్య పరితః కుర్భాదు_త్తమాడిక్ర మే క్రమాత్, _ 9౮౩ 

ఉత్తమే సభ్యకుండే తు మధ్యే త్వాహవనీయశే 

భశ్నాత ప్రశేంసనం కురా త్త తదాలయగతాంత్సు రాకా ౨౮ ఆ, 

ఆనవావాోష్దిజన్టం నిరాసు ఖై తత్క) మేణాహాతీర్య జేత్ 

చ్వెవ్దుపం విష్ణుసూ కృ కం చ సన్వుగ్టు త్వా వ శేవత:, ౨౮ ౫. 

తతశ్ళానావనీయాగ్నా నృసూ క్షం నైన్లవం యజేత్ 

దతి.ణోగ్న్న విమ్హుసూ కృం శీసూ క్త కం చ 5 యజేత మాత్ 9౨౮౫ 

జుహ్హయాద్లావాల౯ాబక్యాగ్నా గాయాతీం వై ప్ల్యవీం (వం్రకతః 

అవసర్ధ్యే తు జహుయాతూ క్షమే కాత, రాదికమ్, 



944 ఖానసభగవచ్చా ప్రే, 'భార్ల చే 

ఆజ్వేన సమిధా త త్రద్ధవిశ్ళేదై శ్చ కబూయ'తామ్ 

వతదు త్రమముద్దిపం మభ్యమం తు ప్రవత్యుతే. ౨౮౮ 

యథాల్తా భి స(సమాణే న వూరోపక్తానైన వా వాశేః 

పద్మమపడలచేవానాం కార యత్సతిమాదికమ్. లగా 

తడ్తద్దినార్చనా_న్త తు శుద్దాన్నం రా నివేద్య చ 

సర్వార్వా నే సం చహావిర్హ ద్యాది త్యాహ వూర్యదః ౨౯౦ 

చతు శ్వేదాదిఫోవం చ చతుర్ది కు (పకల్పయెత్ 
అబ్ద-హారామం క్రమేణా వ జహుుయాన్ము స్త్ర వి త్తమః, ౨౯౧ 

పుప్పన్యాసక్రమేణై వ సర్వవిబ్యేశ్వరా_న్తకమ్ 

అభ్యర్ధి (పథమం పళ్చాత్సవ్నయానగో_క్షవజనమ్, ౨౯.9 

కృత్వా యథాలాభహనిర్భమ్య్యూణి వివిధాని చ 
నివేద్య ముఖవాసా నే పరివార బలిం శీ. వేత్ ౨౯౩ 

. ఇత్యేవం మధ్యమే (ప్రోక్తం పవవ్యామ్యభమే పునిః 

వినా గిశాదిభి ర్భె దై ాబూాకామైశ్స వృథగర్చనైః ౨౯౮ 

మండలే చేనమారోవ్య పూజయిణా్ట యధావిధి 

హావీంషి పంచ చోకాని నివేద్య చ తతః వరమ్. ౨౯౫ 

దద్యాత ాప్పొ2-ంజలిం మం తే తై )న్సమ_స్ట స్టదివసోది జై: 

జాన న్హం చ తథోర్వ నం కట్య నం చ సమర్చయేత్ ౨౯౬ 

నాభ్య_న్తం చ స్తనాగన్థం చ బావ్వాస్తమితి చ క్రమాత్ 
గీ)వా నం చ లలాటా_న్హం మౌొల్య _న్తమితి చ (క్రమాత్, _౩౯౭ 

తత్తత్చూజావసానే తు హవిసృమ్యుబ్ని వేద బీ త్ 
ఉత్సవాజ్ఞుతదో పోణాం (ప్రాయక్స్సి త్తమిదం స్మృ్య్వతమ్, ౯౮ 



ద్రుకీన్లా ఒ ధి కా. ర. 

అతస్పర్వవియ ల్నేన వుష్పయాగం సమాచశేత్ 

-==. దాగ ద శా రాధన మ్ === 

కురార్టద్యథో _కృవిధినా ద్వాదశారాధనం తథా. 

దద్యాదాచార్యవూ ్వేభ్యో దశ్నీణాం విధివ త్తతః 

వకవింళ తినిహ్క_న్తు దద్యాాషాదాచార్యదశక్నీణామ్. 

పదార్గినాం చ న చ్వేషూం తదర్భం స్త్యాత్స ఎథక్ వృథిక్ 

గోభూమిభ్యాం విశేపేణ దతా్య౭-చార్యం ప్రసాదయేత్, 

అచార్వస్పుష)నన్నా త్మా సర్వాఒగ్నిము యథ్యాకమమ్ 

అ నెహాోూూవమం సమాపై్యైవ దేవదేవం (వ +మ్వు చం 

జీవస్థానే (వ్రతిఫ్రాప్య బేవేళం సమ్యగర్చ యేత్స్ 

(బావ్మాణా౯ా భోజయేవై వన ప్రదదాస్రద్భూరిదవీ.ణామ్. 

వుప్పయాగోత్సవః (పోకో చేవదేవస్వ్య శాజ్లీ౯ణః 

ఇా న్తికాదివిధానే తు కుర్యాదంకురపూర్వకమ్ 

వవం యః కురులే భక్యా వుష్పయాగం వాళేః (పియమ్ 

సరల” కామానవాపె నన సరై వ్రళ₹పర్యమవావ్య చం 

సర్వా౯ా శతూ౯ విజితై పన వ్రజాపశుసమసన్వితః 

అనే విమానమారువ్యా విష్ణుసాయుజ్యమాపు షయాత్ 

ఇతి (శ్రీవ ఖాననే భగవచ్చా స్తే భృగ్యుపోక్తాయాం సంహి తాయాం 

(పకీర్ణా౭ధికాశే వం చవింకో౭_ధ్యాయః. 

తా లాగా 
శి 

సల్లా 
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అథ వద్వింళో2 ఛాల్హాయః, 
—_ా-— 

అతః వరం ప్రవత్యూమి భూవరీమాదినిహ్హృతిమ్ 
న్యూ నే=-తిరిక్తే వ్యాఘాతే (పాయశ్చి త్తం సమాచరేత్. 

'పాయాదోష పమస్పముద్దైష్టశ్చి త్త ea తస్య నివారణమ్ 

పా)యక్సి త్తం నమాషఖ్యూ తం కుర్యాత్క_ర్మ సమృదజ్ఞ యే. 

ప్యోయక్స్సి త్తమకురాషణస్సతి దో-పే. వినశ్యతి 

తస్మాత్సర్హవయన్నేన కుర్వాద్య క్నేన నిషృృతిమ. 

ఆలయస్య చ నిర్మాణం వూడాద్య్యా సత్ర యాః [క్రియాః 

అస్మాచ్చాస్తా,దత్మికమ్యు నిష్ఫలాః [(ప్రభవ్వ_న్సి హి. 

తద్దోపళమనామైన మవాళా న్తివుర స్పరమ్ 

నర్వాః [క్రియాః (కమేళైవ వునళ్శాస్తో, క్రణచ్చశేత్. 

యచ్చాస్తవిధిముత్స జి కయ లే కామకారతః 
నో _కృం దచ్యాత్సలం కర్మ ప్రత్యు తా౭_నర్భదం భవేత్. 

శిత్సం చ చ్యోతీషం వాస్తు తద౭_న్వే ఇ్వూా2.గవూాః వే 

తావతా, పీ (ప్రమాణం  స్యాద్యావజేతేన నాొ౭.. నరమ్. 

. వై ఖాశనసమిదం చా ఒస్త్రమన్యణాధ్రా 2_.న వేవ్స్ తమ్ 

'ప్రణినాయా౭_బ్దజః పూర్వం సర్వళాస్తార్థసం్యగవామ్, 

వూహాదజ్ఞునతో చా2౬_పి వీచిక తాప చేమ యః 

కొతునురానురోభేన కా_స్త్రృమేతద్విమూన యీ త్. 

స యాతి నరకం ఘోరం యావడాభూతసరప్ల్షవమ్ 



చుకీర్లాఒ ధి శా రః, 

తస్యాన్నిప్కా-సస్ట తం మూఢం ళాస్రోకృం సమ్యుగాచశేత్. 

ల 

యదా గ చ్చేద్చహి క్ర్వారం భూమిం సమష్టిక్ పరీశీ తుమ్ 

అవ తేదంత రాయ క్పేత్పాాయశ్చి త్తం హానేద్చుధః. 

జవేచ్చ వై వె వ్షవం వైఘ్నం ఛతశః- పునరాచ శేత్ 

దో సర్మనే జ చత్వారం వహానేత్చూరో్యూ కవద్చిధః. 

దుళ్వూక్కే తు శులే బా9ివ్మాం జవేత్చారన్వతం తథా 

తత్మా_లే కలహే* వైవ కోణికప్రప్రవే తథా, 

అగ్నదావాదికే వై చెవ వై స్తవం సౌమ్యసంయుతిమ్ 

"నె వె ప్వశ్సేనం తథా సౌదర్శనం గారుడమేవ చ. 

తొకికాజ_గ్నా వాునేద్ధ్యా త్వా చేవం పశ్వాత్సమాచ శేత్. 

భూపరితుణకాలే తు యది పాంసుకయో భవేత్, 

పూర్గావుణిం చ జుహుయా త్తథా మిన్లావుతీ బుధః 

వరిఖీ ణా యదా భూమిః వూర్వమేవాఒఒన్యవ ర్మగనా 

కు పాననాన్నిమాధాయ న్యాహృత్య నం తు వైవ్షవమ్ 

జుహుయొాద్దశ శః కుర్యా త్త తతః కర్మాణి మ న్లృతః, 

వృషభ స్యాంగళాన తు కవ౯ాణే దోషశా నయే్ 

శశ? 

౧౯౦ 

౧౩9 

౧౪ 

OX 

- ౧౬. 

౧౭ 

శాపం బ్రాహ్మం ₹ శో జుాహుయోా త్తతోన్యం వృషమావాశేత్. 

హలాదీనాం తు నిర్మాశే యజ్ఞపృతేంనై కి కృతే 

తళా విమాణహీనే చ జహుయాదైై ప్రష్టవం తథా. 

సౌమ్యం చైవ తథా౭.గ్నేయం పాశిజగపత్యం న 'దేశికః 

౧౯ 
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రజ్జ భే టే వారుణం చ నీతాభేజే శయం తథా: . కం 

చ్యాతభేదే తు జుహుయాపే జే రఫామంత్రం విచకుణక 

బూపి భజే తు వాయవ్యం క్ు వాసవం తథా. 9౧ 

యుగే నాగం వోచే తు యామ్యే వ్యాహృతిసంయుక మ్ 

కపాలాజ-స్టితుపూం గార కేశవల్బీకఖర్చ్పరాః. res 

దృష్రాః కప.౯ణకా లే చే త్తదగ్యిపోవ్య్యా౭.విలంటి కమ్ 

అభ్యత్య్యు పంచగ వ్వేన సావమ్య్యూఒగ్నేయా హునేత్క,మాత్._3 

తత్ర చేదర్చనే హీశే ఇా_న్హవీళా౭=నపాయినామ్ 

చై వనం జావుయా త్తే త్త ద్రైవత్యం చా2ఒర్చ యేత్సృనః, ౪ 

' పీజావాపనహీనే తు జుహుయాదై. వవ్లవం తేభా 

సౌమ్యం హుత్యాా చు యచాయవ్యం పునవీకాజూని వాపయీశ్ Cy 

గవాం నివేదనే హీనే వై హ్లవం ఇచా౭మితం హూునేత్ 

గారుడం చృక్రమం[తం చ దశ శస్సుసమాహిత , ౨౬. 

వలా లా రానావాళ్య గోగ తేభ్యో దివేదయెత్ 

mn 'వదజేవపలా రానే సూునే, -కగ్మంర్రచార్వకము, 92 

న వవం బ్రాహ్మ మైరద్రం చ యామ్యం వారుణమేవ చ 

కాజేరం చ _కిమూాద్దు త్వా బలిం తత్ర సమర్పయేత్. 97 

బ్రవ్మాపక్మ్ క్రియాజానా నె వై వ్లవబోహ్మ వారుణా౯ా . 

"నారై వత్యం చ జుహుయాత్పృనః కార్యం సమాచేేత్., ౨౯ 

దిక్ళరిచ్చేదహీానే తు దిగ్దైవత్య్టం చ. వై ప్లవమ్ 

సారం చైవ పువచాుకా తాగ కు ర్యాద్ది కస్తధనం తతః. కిం 



ప క్ర న్లా ఇ. థి శా రః, 

కర్మ రాళల్యలో ప్రాణా వైస్టవం (చవావ్మామేవ న, 

వంచభూ తొ౭-ఫిరై. వత్యం వ్యాహ్మాతీశ్చ వుశేత్క_9మూత్ 

కాచే. ధికే వా మానే తు రిక ఇష్టకవ్వ వా. 

నైప్టవం విముసూ కం వు సుత్సా విథివదాచచేత్ 

వవ చతు వినా సే దిగ్గెవత ౧చ వనైన్షవమ్ న సే దిగ్దెవత్య 
హుక్వా యథో కృవత్కృ త్వా జ వేచ్వేడా వకాన్న నాకా 

రత్న న్యాస విహీ క్స్ నే తం సునే_త్తభగిపాన్మ రాకా. 

వివ్భుసూ_క్షం తతో జాత్వా రత్ననార్టిసం సమాచ గేత్ 

గర్భసా్యసవిహీే తు వైష్ణవం విష్టుసూ_క్ష్రకమ్. 

వా కా .(థీభూమి దై వత్యం గర్భవ్యాసం వునక్చశేత్ 

వ్రమాణహీనే=-ధికే వా కల్పితే గర్భ భాజనే 

సౌరం సౌమషిమభాఇ౭._గ్నేయం య జేత్కు ర్యా స్ట ఛానతః 

నిర్యాణకా బీ ది వ్య్యాణాం ఫ్పనే సంక లేణవై 

వివరార్రపే చ సంప్రాస్తె వైన్లవం జుహు యూదత్ర్రమాత్ 
త త్తషానాధిదై వత్యం హుత్వా విధివదాచరేత్ . 

అను క్రబేశే న్యాసే చ విముసూ క్షం చ పొరుషమ్ 
వాునేచీ ఎ) భామిదై వత్యం త కన ఎనే నివేళయీత్ * 

అవప్రమాశే విలాయాం నా తథా మూగ్దేష్ట కాదిషు 

జుహుయొన్న్ హృృృతిం విద్వానా జ్యేష్ట కవి ధీనతః. 

నూపికీలే తదాధాే వ్రమాణపరివస్ది కే 

అలాభే వో క్రదారూణాం నైవ్వవం సౌమ్య పావక. 

భూదైవగ్య్టోం చ సుకాగ తు విధినా కార ఈొద్బుధః 
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విమానే నిర్మికే వళ్చాత్చుధాకర్మణ్యకల్పి తే, 

వై మ్షువం విముసూ క్షం చ సూ క్షం పౌరుషమేవ చ 

హుశేచ్చీ)భూమిదై వత్యం విధినా వువరారభత్ , 

ఆగ్నేయం భూామిదై వర్ణం హుత్వా కార్యం సమాచ శేత్ 

రే భావ్నాః కవాటాదా థా(త్రాదీకా జుాహుయాచ్చ నట్. 

డై'వ్యవం (శీమపీీమం(తా౯ హుతా( నిర్మాపయేత్సవః 

(పాకారే గోపులే హీనే దోపో భూయాన్న్మహా త్తరః. 

వంశ వహానిదిక్వావదకిద్ధిరర్భనాకో మహద్భ యమ్ 

శాన్తే హీనే మహకత్స్యాత్కులం -వోత్ప్చీదతి ధ్రవమ్." 

భూతవీఠవిహీనే తు ధనధానాస్థ2.యు హోం వయయః 

కరూపా రామహావిళ్ళాలావుప్పసంచయ వాటి కా ః. 

| ఇ 
స్నానపానీయశాలా చ తడై వాస్ధా నమండపమ్ 

నృ త్తగీతవి పాక వం నుండపాడావనిర్మితే. 

సంవద్యేత మవా౯ా దోషః కృతం స్యాదకృతం పునః 

తస్మాత్సర్వప్రయ క్నేవ కార ణే చృక్తితో బుధః, 

వైన్షవం విళ్టుసూ క్షం చ సౌరువం సూ క్షమేవ చ 

బట న్్ త్తి క పాత్ర (శీభూమిై వశ్యం త త్రజ్జెవత్య మేవ చ, 

యథోక్తంతు (కుర్వీత విత్తశాళ్యం న కారయేత్, 

ప్రథ మేష 'కాం నమార భొన్టి స్టూపికీలావసాన శే, 

అనుకానాం చ దోహాణామియఎ స్యాత్సర్వనిమ్మృతి। 

౪ 

ళో 

ర 

లళోరో 

రోజా 

Xo 

Un 
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ఆలయాత్వరతో వా౭_థ దక్నితే బా మనోరమే. ఎగ ౨ 

శుచా దేశే ్రతిష్టాప్టు వద్మాగ్నా జహుయాక్క మాత్ 

వె ప్పవం విష్టుసూ_క్తం చ పారుషం సూ క్షమేవ చ ఎ 3 

హాునేచ్చ్ర) భూమి దై వత్యమం గ ెహాూమశ్చ భూయ తే, - 

న్గూప్యాద్యు పానపర్యంతవిమానాంగాని నామత ౩, ళో 

దద్భ్యస్సా వోని జుముయాద్భాాసహ్మం శాద్రం వినాయకమ్ 

ఆగ్నేయం దుక్తాసూ క్రం చ (పాజావత్యేం చ సోవయీత్. ఖల. 

నమావిటే వివూనే తు ధనలోభాదినా పురః 

భ్ఫువబిరం వినా కృత్యా కాతుకే స్టాపిలే యది ౪౬. 

ఆభిచారిక మేత త్యా(చ్రాజ రాష్ట)వినాశినమ్ 

తదోపవరివా రాగం మవోళొ నిం త్వహం చరేత్. x౭ 
ది థి ఆతి 

వై వప్తవాంశ్స సుపంవూజ్య భోడు యేచ్బాావ్మాణా౯ బకభూక్ 

తుమి స్వేతి నమస్కృత్యె చేవణేవం తు కాతుకమ్. ౫౮ 

బాలాల య్ (ప్రతిష్థాప్య ధు)వబేరం నమాూాచచేత్ 

ధువాళ్ళాబేరమథ వా కృత్వా స్థ సాపననూాచశేత్ KE 

వివానస్య సమాషపాొ తు మా సాదార్ల ఏం తు తత వై 

భువ స్థావనహీా నే తు వైప్లనం జహుయా తతః ౬౦ 

విష్టుసళా క్షం తథా రౌద్రమెంద్రమా”గ్నేయమేవ చ 

వారుణం జాహజాస్పళ్యేం చ శిభాదడె వళి మేవ చ, ౬౧ 

శా_నిం వాతకాష్ష విధా చేన డద్య్యాదాణార్టదత్నీణామ్ 
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(బ్రాహ్మణా భోడయి తై సవ పూజయితాఏ తు చెన్హువాకా ఇ 

(ధ్రువబేరం పితిఫావ్య విధినా సమ్యగర్పయేత్ 

వవం మాసద్వయే౭.తీకే ద్విగుణం నిహ్మృృతిర్భ వేత్, ౬కి 

మాసత యే తం తి్రిగసణ మేవమావ్శ్చాకం ఛ చేత్ 

ంవత్సశే వ్వతీతే తు నోపో భూయాన్మహా_త్రర ౩. ey 

సపాహం తు మవోళా స్టీం హుత్వా౭ భగ్న విధానత;। 

(_బాహ్మా ణాక౯ా భోజ యుత్పళ్చాద్విధినా సరషమాచ లేత్ , ౬౫ 

స_ప్లవేషు నపావాం పథమాదిక )మేణ వై 

ేచిదిచ్చ న్తి మునయనృపావాో న్తమిదు చరేత్. ౬౬ 

అత డర వం కవక౯ాణాడి వునస్పంస్కారమాచ కేత్ 

జలాధి వాసనాత్పూరషముంగ వానా ధ్రూవస్య త త్తు ౬౭ 

వె వషవం విషునూ కిం చ నూ కం ప్వాౌవమేవ చ 
౯3 రా వా యుల 

పహానేచ్చ్ర)భూమ్నిదె పత్యం (దద వ్ న స్వహాజకం తథా, ౬౮ 

ఆచార్థ్థదక్షీణాం దద్యా ద్భేరం సమ్యుక్ వరత యత్ 

| సంభాన యోగ్యం సందధి్యత్పునః కార్యం సమాచ రేత్, జా 

శ ర్త శ్చేన్నూతనం 'బేరమాహాత్య తు నవమూచ లేత్ 

ఖో 

శిలాగహణనంస్కా-రమకృ త్వా విల్స్చినా కృతమ్. 20 

చేరమాదాయ జాహముయాచా నిం వె వై స్యవమ్మస్త్రతః 

భూమౌోొ విధాయ తచ్చేరం వాస్తుహోమం సమాచ కేత్, ౭౧ 

వరస్ధిగ్ని పంచగ వ్యాభార్థం బేరం సంశోధ్య యత్నతః 
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వరితః పూర్వవద్దత్వ్వా బలిం "జీవం సమర్శ్చ్య చ. దె 

సళ్చాక్చమంత్రకం కృత్వా వీధినా స్థా పయేద్బుధః 

జలాధివాసనాద ర్వాన్టాసనాత్పూర్వ నేవ చ. 23 

దేవస్య చేవ్యాదీనాం వా అంగవోనిర్భ వేద్యది 

నైస్టృవం విముసూ క్షం చ పెరవం సూకృమేవ చ, ౭రీ 

(శీసూ క్షం చ మహీసూ కృం చాహం రాదం తత్రైవ చ 

మున్యోర్మంతముభానస్యే హోం త త్తన్మ్మత్రం సుహూయ తామ్. ex 

సంధాన యోగం సందభ్యాద యోగ్యం వీధివ త్యజేత్ 

సంధాయ వాజ_న్వం చావ్చాత్య్వ పునస్థావనమాచ శేత్ , ౭౬ 

స్థాపి తే తు మవాబేశే నూసాదూర్జ సమసంస్కృృ తే 

అన్హాఒగ్నా వై వైప్త్ట్వవం చైవ విష్ణునూ క్ష కం తశర్రైవచం ౭౭ 

నసూగృంతు పౌరుషం సుతా శీభాడై. వత్యే మేవ చ 

బాఛహ్మాం రౌద్రం పాషహకళాదం చ హు తా కార్యం నమాచేేత్ . 

మూసద్వయే తం ద్విగుణం (తిమాసే తైగుణం భవేత్ 

సంవత్సరా న్వమేవం స్వా త్తడ న్తే స్థావయేత్వనః, ౭0౯ 

అతీకే ద్వాదశే వపే.౯ కవకాణాది పునః క్రియాః 

శిలాసం్యగ్రహణాద్యన్యత్కృ త్వా స్థావనమాచరేత్ = ౮ాం 

అథి వమ కవ౯ాకాదా పునస్పరీస్కార మాచ శేత్ 

తృణగుల్మ ల తాదీని శోధ యేత్చూర్వమూలయే ౮ాం 

కుర్యా చి లేవ కాదా రుప్రతేసణవిధిం క్రమాత్ 
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నుధావరక్షాను తేపాదీ౯' సమాప్య గురురత్విరః ర 

అలయస్నోో త్తే కుర ద్వాన్సు ఇంగా ముం యఖావి విధి 

పుణాన్థహం "వాచయేద్వద్వాళా వర్యగ్నిం చవ కార దత్ ౮౩3 

వంచగ వె చై ఏన్సమభు త్య తతస్పంకల్చ స్ట కషకాశామ్ 

ఆలయాభిముఖే కృత్వా వీపి హిభిస్ట ఎండిలం బుధః ౮౪ 

శానా౭_నపాయినా ఏళం ఇవా2-భ్యర్చ చ నివేద య్:త్ 

సువేన హలం కృత్వా గర్భా గా రాది నర్వళః, | vy 

గృహీత్వా దథీ.ణే వా స్టే మంతె 9.ర్విహ్లోర్ను కాది భిః 

కషకయి ఆ యథోకాని బీజాన్యాహృత్య చేళికః ౮౬ 

అ భ్యువ్యు సోమమభి సర్పి విష్ణుగాయతి)ముచ్చర౯్ 

అభినుంత్ర్య తతో వీజ-కా +సోవుం రాజానిముచ్చరకా, ౮2 

సరత వావనం కుర్యాద్దూ ర్వాదీ .ళ్చావా శే_త్త ప ణా౯ 

ఆ_న్తీర్యోపరి తా _నరాషకా సూక్తం గాదానికం పునః. రూ 

ఉచ్చార్య గోగణేభ్యస్త్థాగ్ని వేద్య చ వ్రదావయీత్ 

ఆలయం తు నుసంకోధ్య (బ్రహ్మో దీనాం దటేద్చలిమ్. ౮౯ 

దోడై సద ధ్థెర్పా పకా ఏ ల తండుల లై స్పఘ్ఫుతం చరుమ్ 

వూర్వం తోయం తతః పుష్పం బలిం తోయం సమర్ప యేత్ . ౯ం 

పునస్పంకోధ చీ- జై ద్దామ స్తా _నెపజారామపురస్పరమ్ 

తే త్తత్సంస్కారామం చ సాుతా్వా కు రా్యాత్కి యొ స్త సతః, నాం 

అ ద్యేష్టకాస్థమాసాద్య కుండవమొపాసనం బుధః, 

వై ప్టవం విష్టుసూక్తం చ పొరునం సూ కృమేవ చ కౌ 

ది గ్రెవత్యం చ జువుతయాద్దేవం భాష యక ననూషిా తః 



దుకీక్లాజ ధి శా ఈ, 

జవేబ్వేదాదిమంతాం స్తు సంస్ఫృళ్యా ద్యేష్ట కాస్థలమ్, 

కృత్వా_న్తః ముకం చ పరిషిచ్యా=- నలం పునః 

గర్భన్యాస్యామా/ూర్య వెఫ్ల్యవం విమ్షుసూ కృకమ్. 

పుదువనూ క్షం చ శిసూ క్షం మహీసూ క్తం తశ్చావ చ 

దిగెవత్యం చ జుహుయా(న్నా రాజాయ చే స్యెపి. 

(సర్వర ల్నే భి ఇత్యుకాఏ *'సవ్వధాతు భన ఇతి 

సర్వవీ జేభ్య” ఇత్ఫు కా (సరషలో సే హభస్టు ఇత్యపి. 

(నదీ భ్యః పాఠతా లేభ్యిళ్చ నాగేభ్య్యి జుహుయా త్తతః 

_ ఢిగ్గజేభ్యోో వినవే చ సాహో నం జుహుయాత్క్రి)మాత్ 

తత ఆభ్య_న్షరద్వారదమ్నీణ స్త్పంభదతీ.గే 

మేదినీం తు సమభ్యర్చ్షర జవేత్సూ కం తు పొరుషమ్ 

మేదిన్యాదిం స్తతో జపా ఏ తత్త జ్ఞానం స్ప ఎ కేద్బుధః 

కృత్వా నః వరిసేకస్తు త్మత్ర కార్యం నమాచ రేశ్ - 

నప్పే స్టే గర్భే చ వహుతే (వం సంపాద్య స్టాప యత్వనః 

అ న్యేవ్టకార్థం జువుయాదై ఏఫ్లవం నిష్టుసూ క్షకమ్, 

పురుషసూ క్షం చ హాుత్వా తు జుహుయాద్విధినా బుధః 

విమానపోలడై వళ విం జవకా వేదాడి కాన్మ నాకా 

విమానస్యోపరిష్టాత్లు' స్థూకి వికీలాదధ స్తథా. 

జప న విషుసూ క్షం చ కురార్టిచె ప్రనాజ భిమర్శనమ్. 

భుకే ప్రమాణహీానే చ వరి సీర చ పావకమ్ 

ధ్రువస్థాపనదద్ధు క్వ రత్న నానోదితాన్మనూక 

జవేక్థావనసూ కం చ నపీకృత్య (ప్రయత్నతః 

కిఫ్స్ఫ్ 

ఢ౭ 

కాలా 

౧౦౧౫ 

౧౦౧ 

౧ం౨ 

౧౦౩ 
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శకాతుకాదీంళ్చ కృతే వవ వతిషాం కార యేద్భూధః ౧౦౪ 

నష్టే భు)వే పునః కు రా్యాదుత్క్బృష్ట,ద్రవ్యనిర్మితమ్ 

అథ వా వూక్పవత్కృత్వ్వా స్థాప యేద్విధినా౭.త్వరః్క ౧౦౫ 

'నరై ర్పృశ్వుర్మ గాదె గ్రచేరము త్పాటితం యది 

అహీనాంగం తు సంగృవ్యూ శుద్ధ్యర్ధమధివాస యేత్ . ౧౦౬ 
జలాధివాసు కృత్వాతు తస్హ్రానే విధినా బుధ, 

రత్న నారి సం చ కృతే పవ (పతిసూం పునరా చ శేత్ . ౧౦2౭ 

అన్యాలయాదపహృతమనిప్పన్న కియం తథా 

నిలాజేరం యది స్యా _త్తద్నూవకా సవుస్టిక్ పిభాయ చ ౧౦౮ 

విధినా2.హృత్వ నంస్కాారం కృత్వా స్టావనమాచరేత్ | 

విల్పినా విధథిఫపూర్వం తు కృలేం జేరం తథా చేత్, ౧౦౫ా 

యథావిధి యథాస్థానం నై సాపీతం దోషవజికాతమ్ 

బేరం న వాలయే ద్యస్మాదాజరాష్ట్రివినా కనమ్ః. = ౧౧౦ 

తద్దోషళశమనాన్ధాయ పద్మాగ్నా జుహుయూాత్కఏ)మాత్ 

సపాహాం తు మవోళాన్లిం కుర్యా ద్చా్రహ్మ + భోదనమ్ ౧౧౧ 

దద్యాత్సువర్శం గాం భూమిం వ్రతిస్రాం వునరాచ రేత్ 

అవిధిజ్ఞైరథాచారై విబుకాత్వోగి స్థ స్థా వకై సృథా, ౧౧౨ 

స్థాపితం బేరమాజ్ఞయ చాలయి త్వా యభథావ్ధి 

విధిజ్జైస్థ్వాననం విద్యా కారయీదత్వరం తథా. ౧౧౩ 

విధిశ్ఞెస్థాపికం బేరమజ్ఞానాచ్చాలితం యది 

. శాంతిం హుత్వా విధానేన విధిజ్ఞై స్థావయేత్వనః, ౧౧౪ 

నదీతేటాక పాఖోధివవా హైరాషత్యయా 2థ వా 



ఎవ కీన్లా ఒ ధి కా ర, 

దై వాత్ప్సచాలికే తృత్ర విమానే వా భువేజపి వా 

భూమా పిధాయ తచ్చేకం నిర్మాయ పునరాలయమ్ 

అచలం స్థావయేచ్చేకం ఇాస్రోకేనై వ వర్హ్మనా. 

గామాణా వా విప కేవా చుదేశే సుమనోరమే, 

విదమూనం సుదృఢథం కృత్వా చేవమాడాయ తత వై. 

సై ఏక్చ్ పాషక్నాదెర్యు కృం సంస్థాప్య విధినాఒర్చయేత్. 

(గామాదీనావుభావే తు శతదండాత్సరం తతః 

విమానం విస్తృలే దేశే కృత్వా సంస్థా వ్య ఇచార్చయేత్ . 

రాజారాస్త్రా నరం జితా 'బేరమూ హృత్యు యత్నతః 

స్వ రా స్టే స్టాపితుం చేచ్చేద్యది (గామం విధాయ ఛం 

తద్వాస్త గ్రంగాలయే జేరం విధినా ధ్ధ వరి ఇార్చయేత్ 

అపౌరుపాలయాభ్యా శే విమానం పౌరుషం యది, 

కర్తువిచ్చే₹ తదా కుర్యా త్తత్నాొకారాన్తరే పునః 

భూశుద్ధ్యాదీర్వినా కృత్వా (పాకారం వితిమాదికమ్. 

శ. 
'ప్రతిప్రాప్యాఒ-ర్చుయేత్తస్వ మరాలస్థానాఒర్భనం ఫలమ్. 

(వ్రమాదాదథవా ద "దడ వా దాలయే సన్న వనాల యీ. 

ఆస్థానమండమే పాకస్థానపోకారయోరపి 

గోవు శేస్నా నపానీయళాలాడా వహ్నిదూపి.లే 

మవహావాతహాశే౭_కస్మా దశన్యాదివా తే తథా 

పారమార్క్మి కమచ్దా౭_గ్నా పీంకారాదీం_ స సథా పహాఎనేత్ 

విచ్చిన్నం మించానూుతీ చైవ ఆ్నోయం వ్యాహృతీ స్తథా 
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౧౧౫ 

౧౧౦౧౬. 

౧౧౭ 

C౮ 

౧౧౦౯ 

౧౨౨౦ 

౧9౧ 

౧_9_9౨ 

౧౨౨ 

౧౨౮ 

౧౨౨ 
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ఫప్రునరన్యన్నవం కతా‘ వృ్రతిష్థూం కార ద (త్క_మాత్, ౧.౨౬ 

నిలా(గవహాణ కాలే వా తడా దార్ముగహే౭_పి చ 

క్రియాహీనే వివర్యాసే వైన్లవం విషుసూ క్తకమ్, ౧౨౭ 

మిద్దాహాతీ చ విచ్చిన్నం వ్యాహృత్య న్తం వాఎనేద్చుధః 

చ్వార'స్తంభే భువం గాడా కానే మూనే౭ఒ_గ్నిదూవి.తే. ౧౨౮ 

జీ వా కృమిద స్టే వా౭ఒ-నువయు కం త్యజేద్బుధః 

అని మాహృతన్ది విధినా సంయోజై రవ చ పూర్వవత్ ౧౨౩౯ 

నిత్య్యాగ్నా చై_వ్షవం సౌమ్యమాగ్నోయం శా న్రిమాచశేత్ 

గర్భన్యాసార్ట్యమథ వా వీఠన్యాసాస్థమేవ వాం ౧౩౦ 

రత్నానామవ్వ్యలాభే తు సువర్ణం తత్ర నికి వేత్ 
9 

వష్ణునూ_క్రం తు జహుయాత్పాయలన్చీత్తం తు తద్భవేత్ . ౧8౧ 

ఛాతూనాం పారదం (సో క్రమలాభవ్రణిధిస్తు తత్ 
'పారదం తత నితవ్వు బాహ్మాం రౌద్రం వ నిమ్మతిః, ౧౨౨ 

యవా బీజప్రతినిధిముకాద్దాన్వా తత్ర నిటి వేత్ 
వాయవ్యం వైప్రవం చేతి జుావుయోా త్త్యత నిహ్మ్ఫతిః. ౧9౩ 

' భ్రువబేకన్య, విర్మాణే ఈూలగహణకర్మణి 

స్టావనే వా వివగ్యాసే బ్రాహ్మం రౌద్రం చ వె స్తవమ్. ౧౩౪ 

వాహృత్య _న్తం చ సుతే ప్రవ జిధిరా "రరాజ యేత్సవః 



ప, కీ క్షా ఒ ధి కా రః, 459 

అవమాణే విమూనే తు బేరం మానవివర్ణితమ్. ౧౩౫ 

అజానాత్ సాషితం చే తృడా9ద రాష్ట్రివినాళకృత్ 
జల్ల ఠా ఆవాల లు 

తద్దోషళ మనార్థం చ మహాళాన్తిం హూనేద్ప్చుధః, ౧౨౬ 

తదిషిమానం చ తచ్చేరం స్థాప యేద్విథివత్వునః 

త త్తద్బేరో కృళూలానాం ప్రమాణం యది హీయ తే, ౧౩౭ 

నరం కృత్వా నైవ్లవం చ పొరుషం సూక్తమేవ చ 

దద్భ్యస్సా వి హీత్యంగ మం సుతా తు స్థాపయేళ్వనః, 

స్నేహచూర్మకపాయాడా హీనే యోగవిపర్య య్ 
రజ్జు బంధాప్రబన్టాదా ఛర్క_రా లేవనే తా ౧౩౯ 

తథా మృదాలేపనే చ సటాణ్బాదనకర్మణి 

భూపాచా క9మహీనే వా వర్లాదీనాం వ్యత్మిక్రమే ౧రీం 

నై చ్ణవం చాహ్మరాద్రాఒగ్నినుళోభూ తాఖిపాం స్త సభా 

ప్రాజాడీత్యం వ్యాహృతీళ్చ్ సహుతా\ విధివదాచ శేత్. ౧౪౧ 

మవ+జీరం చార్థ చిత్రం మృణ్మయం నైవ కారయేత్ 

నావర ౦ రాజతం తావ్రం సె లం దారవమేవ వా. ౧౯౨ 
లె రాలా 

రత్నజం వ్యాచ్చిత్రస్తు కుర్యా చ్చేరం సలతు.ణమ్ 

కృతి మేణావ్యను క్తేన వచ్చేనా లేపితం వునః. ౧౪కి 

జేరం వవాళ్య సిర్యాసవారిణా పరిమార్డ వచ 

వైప్టవం వివ్హుసూక్రం చ పహుత్వా=భ్రాగ్నా జయాదికాకా. ౧రోర 

వళ్చాద్యథో కృవ చ్లేన యభఖాహ౯జమనులేవయేీత్ 

ధ్రువబేరం సుభాయు క్ర మిష్టకాకల్పితం తథా. ౧౪౫ 
py 

దుష్ట(ద్రవ్యకృతం వాకజథ స్థాపికేం ఇా౭.. భీఛారికమ్ 
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తచ్చీఘనువవాయెవ వద్యాగ్నా వైప్లవం తథా. ౧౮౬ 

వివష్ణుసూ క్షం పౌరుషం చ (గ్రీభూజై వత్యమేవ చ 
౯ 

యద్దేవాదీం స్తథా బావహ్మా రాద పావక వారుణాక౯, ౧౯౭ 

సర్వదై వత్యమంతాంక్చ పారమాత్మిక మేవ చ 

మవోశళాొ న్తిం శ హతే ఏతాం సర్వదోవవినాళినీమ్, ౧౪౮ 

పళ్చ్పొత్చంస్కృృత విధివట్బేరం సంస్టావ్య చార్చయేత్ 

వృ త్త లోవా౭_రకూటాదై ్యరను క్ష్మదవ్యసంభవై *. ౧౪౯ 

నిర్మితం కౌతుకం జేరమభిచారాయ కల్పతే 

తద్షోషశ్యానై ్యృ వద్యాఒగ్న్నై మవోశాన్నిం నమాచళశేత్ ౧౫౦ 

బేరం సలత,ణం కృత్వా విధినా ఫ్థానయేత్సునః 

కౌతుకం స్థితమాసీనమథ వా కారమేద్యుధః, ౧౫౧ 
శయానం నాచళేదాప౯ం యభథా2-వస్థితమర్చ యేత్ 
నిర్దుష్ట కాతుకాజె తు పూజ్యనూానే తు విగ హా. ౧49 

నైవ (ప్రవేశ మేజ్చేర ముత్క్భ్భష్టద్రవ్యాశల్పితమ్ 
నికృష్థద్రనర్టిజం వూపి పూజస్టీమానం న సంత్య జేత్' ౧౫౩ 

అర్చరమానే కౌతుకాజా విరూవే వర్ష వజికాతే 
యుకే వా రురు రాజ్య శే ధువే శక్తిం సమర్చ్య చ. ౧౫౮ 

నఏీకృత్య పునవిజాంబం సంశోధ్య స్రావయేత్పృనః 
కాతుకిం చేడర్చక్ణమానం టె వాదాజూదిభివాళ్ళా తే, ep 

తచద్దేళళుద్ధిం కృతే ఏవ మవాళా నిం సురోది తామ్ 



ప్కకిన్లా ఒధి కార. 

కణ‘ న్యసాాత రత్నం వా సువర్ణం కూర్చమేవ వా 

ధువాడ్వా వాదయాదర్మ._ మండలాడ్యాా విథానతేః 

చేవమాజవాన్యా తత్కా_లే పళ్చాచ్చేరం యథావిధి 

ఫూర్వద్రవ్యేణ వ్ తృ్చ్చష్టదవ్యేణావి ప్రకల్పయేత్ 
కాలా పేవామక్ళ తె వ ప్రతి పాం పూర్వవచ్చేత్ . 

మధూచ్చిష్ట(క్రియాహీనం జేరనూడాయ వై ప్లవమ్ 
శాన్తిం హుత్వా రౌావసారపావకా౯ వునరాచశేత్ 

అన్యాలయే స్థాపితం తు ధువం కౌతుకమేవ వా 
అన్య్యాల య్ స్థాప యెశచ్చేన్మవాశా న్తిం వహునేద్బుధః, 

వైవ్లవాంస్తు సుసంపూజ్య్వు బాం హ్ముణా౯ా భోడ యుద్చహూ 

త _త్తశ్థానే తు విధినా సంస్థాప్యార్చన మాచేత, 

గామాదీనామాలయస్య నాశే బేరం తు తద్దతమ్ 

అన్యస్మి న్నాల మీ స్థాహ్య యథాక్హ్యం తు సమర్చయేత్. 

కృతే తు వీఠనంఘా తే జే తషవన తే కిమాత్ 

ద&్నీణాడి భ వేన్మ అత్యూరర్ధనాకో2_భివర్ధనమ్. 

పుతివోని స్తుందభే దే ఛానాన్టినాం తు వినాశనమ్ 

ఉరశ్శి_టేజఒర్ధ నాశ క్చ కృ కార్శర్ధం భ జేన్న రః. 

స్థూలే చ మహతీవ్యా ధిదీ౯ న్రేఒసాయుహ్యు మేవ చ 

హృిస్వే౭_దుర్భితమాప్పా తి న్య్యూనా&- ధిక్టిసముద్భ వే. 

అన్యేస్యంగేము హోని స్ఫార్టిచ్చా స్తో క్షం సమ్మ గాచ రేత్ 

కా 
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62 శ్రీవ ఖాననభ గవచ్చా షే, భేర్లనే 

ధు9వస్య స్టావనాద ర్వాక్ (పాక్స్రతిస్టావిభే స్తథా ౧౯౬౬ 

అను క్త నిష్కష్చతిం వే కాపిలేన ను తేన నె 

వద్యా౭గ్నా వై_ప్వవం విన్నుసూ క్రం సూక్తం చ వారువమ్, ౧౬౪ 

తత్ర తత్కర్మ పునః కుర్యాదన్వథా నివ్ఫలం భవేత్. ౧౭౬౮ 

ఇతి శ్రీవై ఖాననే భగవచ్చా స్తే భృగు,పో కాయాం నంహి తాయాం 

(పకీర్ణా ఇధి కారే రే వడ్వెంశ్ ఒధ్యాయం. 

ప్తవింశో2 my సియకి 

—_హాూ——ా 

== [పా య శ్సీ త్తే మ్ = 

ఆచార్యస్య ర్తి పదాం చైవ వూజకన్య బి కేసతః 

యథో_క్రవరణే హీనే ఇాన్నిం కుర్యాద్యథావిథి ౧ 

అభ్ధా౭_గ్నా తు మవాోశా నిం దశ్ వారం హూుునే త్తతః 

యభో క్ష కం వరణం కృత్వా వళ్చాత్కర్మ సమాచ శక్. ౨ 

అంకురార్పణ కా లే తు (బవ్మాదీనామథా౭_ర్చనే 

వావిర్నివేదనే వాపి హీనే ఖాన్తిం సమాచలేత్ 3 

తెద్జెవత్యం వైప్లవం చ వుతాష-_భర్టర్చన్టి సివేదయీత్ 

అంకురార్చంహీనే తు వె పువం విషుసూ క కమ్. ర్రో 
చూ లం ళం వాాన్ 

పురుషసూక్తం చ బ్రాహ్మం చ వ్యాహృతీక్చ హూునేత్తథా 

పువరప్యుంకు రాకా కృత్వా వళ్చాత్కార్యం సమాచేత్, యో 

కృ త్వాఒంకురార్చణం వపశ్చాన్నాచ రేత్కర్మ చేత్తతః 

రాజ రాష్ట్రివినాశ స్బ్యాన్మహోళా న్తిం సమాచశేత్ a 

“యమశ్వతి (గ్రణమైవ పునరంపం మాదరేత్ 



దృ కీన్లా ఒధి కార, 

అతున్మేషాత్తు పూర్వం చేక్పీకసంఘాతకర్శణి, 

అలాభే చైవ రత్నానాం వైప్ట్యనం విష్ణునూ క్షకమ్ 
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సూక్తం తు పౌరుషం (మోహం సౌమ్యం మై ౩3వతు బ్య్యాహ్ఫృతిః౮ 

హుుత్వా సువర్ష్య ౦ బహాుక స త్సజ్ఞానే వివిక్సి పే 

అమ్యువ్మేనణకాలే తు గవాదీనాముసంభ వే. 

దర్శన దవ్యరా పాణాం యళథాలాభి ౦ |వప్రగృవ్యాా చ 

ని గ్గ త_త్తద్రివ్యాధిదె వ రం వైప్త్వ్రవం జహుయాత్క మాత్ , 

త త్తద్దవ్యం చ సంపాద్య విధివద్దగ్శ యేత్వకః 

అమ్యుశ్న్మేవణహీనే వా రాహుసౌారోదయే౭.థ వా 

అన్దశే చైవ నతు శే కృతే చె వావీ మోచనే 

సర్వనాశో భవే త్తస్మాదైసైన్లవం వివ్షుసూ కృకమ్. 

నవగవోదినుం తాళ్చ వుుత్వా౭.మ్యున్మీలనం చచేశత్ 

పంచగవ్యాాదిము ద్రవ్యేస్వధివానే వివర్దితే. 

హుుత్త నై 1 ఫ్థ్వవమారక్ష ంచ విమ్షుసూ క్త కొం తజ వచ 

జలాధివానం (తియహమేకాపాం వాపి కార ౫జీ: త్, 

యజ్ఞలయే మహా వేద్యాం కృళాయామప్రమాణతః 

అన్య జేశ కృతాయాం వా విహీనాయాం చ కోభనె ః. 

త త్రద్దేళాధిదై దైవశ్యం వైఫ్ల్వవం వినుసూకృకమ్ __ 

శీథాదై వత్యం చ హు కవ యథో క్ర కోం ౦ వునరాచశేత్. 

ధు)ఎబే రా౭-వీ మోమా నే యది చేరం న శోధయీత్ 

నివరీలేఒపీ వా సుతా నె వవ వివ్షుసూక్ర కకమ్ 

పురువసూ కృం ఠకొద్రమాసహ౯ణం వారుణం చ పునశ్చ శేత్ - 

౧_9౨ 

౧5 
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౧౫ 

“౧౭ 



964 శ్రీ) వై ఖానసభ గవచ్భా్యస్తే: భార్లవె 

అన్ని కుండాన్యవిధినా కృ తాన్యాలత్యు సత్వరమ్. 

బావ్మాం సౌమ్యమణథా౭ చగ్నేయం విధి పొ కారయ్ త్తతః 

అవ్రమాణేము కళా ర్వ్పాదిప్వూజ్యు పాత్ర సు9వాదిషు. 

మించాపహాులి చ సావ్మిత్రం వా్యాహృతీళ్చ హూుువేద్చుధః 

వష ణో లేళ ఎ వంచాగ్నిమ యభథాస్థానం పోొతణో శ్రఖనే కృతే 

వమథితా౭.గ్నావలాభే తు ప్రొవ్యు చాార్యమందిర మ్ 

అథ వా శోతియా గారాదాహృత్యాగ్నిం నమాచ లేత్ 

నిధాయ గావాళావ ల్యేగ్ని మాఘారం జుహుయాద్బాధః. 

నై_వ్వవం భూనించై వత్యమాన్నేయం చు హుశేత్క_9మాత్ , 

తమగ్నిం వర్ధయి తా తు దహీణాగ్నా (వణీయ చ 

తత ఆహావనీయాగ్నా వావసఛ్యే తత; వరమ్. 

నభ్యే పద్మానలే వై వం క్రమాత్ప్రణయవం చేత్ 
_విపరీతే పణయనే త త్తన్మంత్రవివర్ది తే 

వె వ్లవం పావకం (బ్రాహ్మం సౌమ్యం పుత్వా పునళ్చానేత్ 

త త్తదగ్నిషు చాఘా రాత్పూర్వం తేషహామథా న్న రా. 

సగచ్భేద్యది గచ్భేత్తు త త్తద్దిక్సాలదై వతమ్ 

వైప్లవం పావకం చేతి పొయశ్ళి_త్తం హునేత్క_9మాత్ 

(ఉత్పన్న్నే మథితాఒగ సై తు ఇాన్తే తత పమాదతః 

ఆడా వ్రజయనాదర్వాగథవాగ్నిము సరష్షశ ః 

"కాొన్తిం యథోది తాం కురా్యాదగ్ని" సూక్తం సహస్రళ ఇ) 

తండులై రేకజాతీయిర్ది వ్లవ్రస్టెః పాదయీచ్చరుమ్ 
సాయాలు 

గవ్యం చ నవనీతం చ లౌకికాఒ.నలసంస్కృృతమ్. 

౧ 

౧౯ 

నాం 

93 

౨౦ 

94 

ఎలుక 

౨982 



జుట్ 

wo క్ష్ జ an ధి క్ రః, 

నంస్కా-_ర కాలే సంస్కు_ ర్య) త్తదగ్నిం మంతేవ త్తణా 

ఆజ్య స్టా లార్టి మభ చరా మీ కాదిః 'పశేద్యడి. 

తదష్ట పోహ్యూన్య దాదా య ప్రాజాపత్యం చ పావకమ్ 

వెప్టవం చ పహాువేదా జ్షే త్వల్బై నూతనే పునః. 

వ్వపోవ్యూ వోపం తం దశ ౯రుష్ష ప్యోత్చూయ ఇవాచ చేత్ 

ఆఫఘారిలేఒ౫్నై నష్టే తు (అయం తే యూని” ముచ్చరకా, 

ఆరోవ మెచ్చ నమిధం తద్భస్మని యణభాఘాక౯త;ః 

(ఉద్బుద్ధ్య' స్వేతి నివీవ్య విధినా తొకి కేజ_న తే, 

విచ్చిన్నం మించావుతీ చ వైప్వవం వ్యాహృ్నతీర్వజేత్ 

వరి స్తరాదిద్రవ్యాణాం చాహే భేబేఒఖ నాశనే 

పున స త్తచ్చ సంయోాజ్యు మవో వ్యాహృతివూవ్వకమ్ 

ఆగ్నేయం బుందావుతీ చ వైస్లవం చ వాునేద్బుధః. 

పాకే=ను శే (సువం పాత్రం గృక్వీ యాద్దోమకర్మణి 

హావిర్వి శే-పే=_ను కేతు ఘృుతేం వా నమృతం చరు, 

ద్రవ్యే (పమాణహీానే తం కాపిలేన ఘృృ తేన చై 

"ఎ ప్టవం వంశ తిహాుజా త్వా పళ్చాత్కా.ర్యుం నమాచశచేత్ 

(పాయశ్సితాజ.నలే౭_ను స్తే ఛుబ్లాన్టం నిళ్యాన లేఒఒపి వా 

[క్రియాహీనే వివర్యాసే మం(ాణాం' సంక తే౭_పి వా, 
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లట 

ఐం 

5౧ 

వ్ర 

౨3 

విడో 

3౫ 

విడ 

వైప్టవం వా్టవృాతీ శై న వ్యాహృత్య నం వాునేత్క_9మాతీ్ 

వుణ్యాహహీానే పుణ్యాహమంా౯- దాషదశకో జపేత్, 

వా నుబూమవిహీనే తు తన్మంాక దశశో పహూునేత్ 

(పాయశ్చి త్తవిశేజే, యద్యను శే వైన్యవం త్రగ౭ం, 

34 

5౭ 

fo 



వ్ర శీ.వెఖానవభీగవచ్చా గ్రే, భార్గవ 

విషుసూ క్షం పారుషం చ సూక్తం పహుత్వా నమాచ చేత్ 

రత్న ప్రతి? పదీ రుక్మం భాతూనాం పారదం తేథా,. 

ఖీజానాం చ యవాః (పోకాః వూర్య్వాలా ఖే పర సతః 

రత్నానాం ప్రణిధిం గృహ వైఫ్టవం విమ్టునూ క్షకమ్, 

దిగ్దెవత్యం వై'ప్టవం చ ధాతూనావముథ తత్పరమ్ 

వీజానాం (పణిధిం గృహ్యా వాయవ్యం వైఫ్ట్రవం తథా. 

హూునే ద్వంశతివారం తు ప్రక్యేకం దోషశా నయే 

వస్తే లకుణహీానే వా యు శే చేదాదినా తతః. 

త త్త్వక్వాన్యం సమావ్చాత్వ శ్రీదై వత్యం చ వైప్టవమ్ 

అండజాదివ్వలబ్టేషు వస్త్రం ప్రక్యేకమావా శేత్. 

వైఫ్త్టవం (శ్రీభూదై వత్యం వాత్వా కార్యం సమాచరేత్ 

(ఫపమాణహీానేషు వునసోరణాదిషు బా౭..తేష్భరః 

వృథా రాధిదై వత్యం జుసుుయాద్వ్వింళ తిం బుధః 

దభ౯రజ్ఞాం విపీ,నాయాం హునేదాష౯ం చ వెన్సవమ్, 

కుంఖే (ప్రమాణహీనే వా దోషయు ేఒపి వా తీశా 

వ స్రాభ్యాం వర్ణ రృచిహ్నోశ్చ ర్స నే నాఒత్రవ సేద్దరిః 

యత్నేన తాని నివీవ్వ వై నెఫ్ఫవం విష్టుసూ క్రకమ్ 

పురుషసూ కం చ బాహ్మం చ మునిమతాంశ్చ పావకమ్. 

జునుయాద్దశ కృత్వ స్తు స్తు విపాణాం భోజనం చరేత్ 

ఆచార్యదకీ ణాందద్యాత్సిఫలం భవతి ధు)వమ్, 

భిన్నే తు సాధికే "కరంజ చెవ్నవం వివ్షుసూ క్రకమ్ 

పురుషరూ క్షం చాళ్మామెన్టుమాగ్నే యం చాష౭౯' మేవ చ, 
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ప్కుకీర్లాఒధి కారం. 967 

వహుత్వా వింళతికృత్వస్తు దదాష్టదాచార్యదథీ.ణామ్ 

- యశూవ్చాణా౯ భోడయితై. వవ సంపూశజై సవ చ వెప్త్టవా£్ Ho 

అన్యత్యు_ ౦భం సమాహృత్య పూర్వవ త్చాధ యేద్పుధః 

న్పృ స్ప్రే తు సాథధితే కుంభే పతితైః కుక్కుటాదిభిః. ౫౧ 

తద్వ పోవు ర్యదా దాయ వూర్వవ త్సాథ యే త్తథా 

వైప్ట్వవం వివమ్షుసూ క్షం చ పురువసూ క్షం తశ్లైవ చ, ఎల 

చాాహ్మం సారమభఖా౭గ్నో యమస్తాూధికశతం యజేత్ 

ఆచార్యదయ్నీణాం దద్యాడై ఏప్ల వాకా వూజ యేడిష్టధిః U3 

స్పశల దు"ప్ట్రీ తథా బేళే స్నపనం ళా, స్త ఎస్తతక్చ్ శేత్ 

వ్రూరో్టకాం సిహ్మ్ఫతిం కృత్వా పళ్చాత్కొార్యం సమాచ లేత , ౫౩ 

సు)వాదీనామలా భే తు సువేణై వ వానే ద్ధవిః 

శ్వకుక్కుటా దై కస్సంస్సృ స్టే కుండే తం తం వ్యపోవ్యా చ. ౫౫ 

కుండం తు పూర్వవత్కృ త్వా కృతార= ఘారం యథావిధి 

ఆగ్నేయం వె! వెఫ్యవం పంచచారుణం వురాలహాోవమక మ్. Me. 

శతశో జుహుయాత్కు_ర్య్యాద్బా)హ్మాణానాం చ భోజనమ్ 

అలాభే సమిభాం గప హ్యా వాలాళీరర్టటనంభ వాః. నడ 

ఆస్నేయం వైప్టవం బ్రాహ్మం హుత్యా కారం సమాచ శేత్ 

దర్భాకా రుళానాష్ట సమిధో మాసాతీతా౯ా ప్రగృవ్వ్యా చ. ౫౮ 

వారుణం వైష్ణవం (బ్రాహ్మం సౌమ్యుమా "గ్నేయమేవ చ 

ఆదీత్యం జాహుయాహవ దోషకా స్తిభజావే త్తథా. నా 

దధి శీరం గృహ్తం ఇజేదాదం మ్వాహిషమేవ వా 

వెస్టవం బ్యావ్మామాగ్నేయం సౌరం చ చ్యావ్మాతీర్ణునేత్ , ౬9 
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అను క్త బేళాడానీతా మృదో వా నాలుకా స్తథా 

అగ్ని కుం జామా హృత్య కారుణం వై ప్టవం చాఎనేత్ , ౬౧ 

ఆధ ర్స ౧౦ సథధూమం దుగజంధం లేపయు కం నకంటకమ్ 

జంకతుయు క్షం టే వేద్వువస్టి వింధనం తత్పరిత్వ చేత్ , డై 

అన్య త్స్రకీ వ్య బాగ్నేయం వైప్టవం వ్యాహృశీర్షునేత్ 

వస్ర్రాది.దవ్యే న ర్ఫేషు (ప్రపాయాం కూట వవ వా, ౬5 

ద్గాయా మన్నినా (బాహ్మృం వై వవం సౌరమేవ చ 
థి 2 ౯౩ 

ఆగ్నేయం డైహ్వవమితి ప్రక్యెకం దళశో వూునేత్. ౬౪ 

కలశొన్వాసరచనావిప ర్యా సే తు వెప్టవమ్ 

పంక్షీశ వై వత్యం చ హానే_త్తతళ్శాస్తవదాచశేత్ ex 

స్నవనే తు వివర్యానే బేరన్వ్య జహుయాద్బుధః 

వంచవారుణమం(_తాంళ్ళ్సు వై వైహ్యవం చ యథావిధి, ee 

శయనే చేదిపపర్యాసో వైఫ్యవం శ్రీమహీమనూ౯ 

కలశస్నానశయనే ప్రత్యేకం దళశో హునేత్, ౬౭ 

కనే వా విబరీకే వా తత్ర హళ్నాకప్రశంసనచే 

(బ్రాహ్మం మునసీంద్రమంతాంశ్చే ప హు నేత్సావదామపి, ౬౮ 

ఆవాహానాదావర్వాయాం విపరీ లే వివర్ణి'తే 

వైప్టవం వీళ్ణుసూ క్షం' చ (బ్రాహ్మం రౌర్మద్రం హునేద్దశ. ౬౯ 

నచ్వేషూము కెజాూమానాం వివరీతే వివర్ణి తే 

వదాగ్హగ్న్న్న వైస్టవం వమ్టుసూ క్షం సూక్తం చ పాతవమ్. ౭0 

_ 5 Vv 
శ యానముద్ధ రేద్దేవమకాలే చాఒవ్యము స్త్ర కమ్ 

హుత్వా గ్రిభామిదై వత్యం చతుష్కృత్వనస్తు జాయయీత్. ౭౧ 



పృకీశ్షాజధి కా రః, 

రానే చా౭_ధ్భయనే సారస్వతముష్టాధికం శతమ్ 

(పొయక్సి_త్తం చ హుతె ఏవ యథాళా స్తం సమాచ శేత్. 
క 

యథాలాభం చ గృష్టాయాదలా భి షోడశ ర్తిపజూమ్ 

తంక్రేణ కార యేత్సర్వమేపు శాస్త్ర విధిస్స్మృత ః. 

ప్రతి పాయాముత్సవే వా తథాన్యచ్చుభ కర్మణి 

కుర ప్రతాం తు పురళ్చ ర్యామాచార్య వ్వ ర్తి జాం తళా, 

ఆస్నానాద్షవే. తానాం తు నా౭_కౌచః పరికీ ర్తితః 

వరావోదనుప్రి. తాకెబాః వత న్లి నరశే౭నుచౌా. 

గృష్టాయా తృంస్కృ తాంస్తాన్వా వునరన్యానథాఒపి వా 

ఆచార్య స్థాపకాదీం న్వు ను భ ర్హనావికమాచరక౯, 

వైప్లనం విష్ణుసూ_క్త కం చ సూ క్రం పారువ మేవ చ 

డ్రావ్మాం సారస్వతం హుతా( తాననుజ్ఞ-వ్య వా2౭.చలేత్ . 

ఆచారన్ధదథీ.ణాకాలే ౭_తీతే హూాుుత్వా తు వైఫ్ట్రవమ్ 

మునిమంత్రంచ జహుయాత్పృథగప్టైోత్తరం శతమ్. 

యథో క్షదతీ.ణాం దదార్టిదర్ణలో భం న కారయీత్ 

(బావ్మాణానామన్న దానే పఏహీానే శాన్తివాచ లేత్ . 

(త్రియహం తు వమువాశా్తి స్థద్దోవవినివారిణే 

వా _న్యల్పదిమీణో యాగః ఫలం దద్యాత్సదతీ ణః. 

యజ్ఞ స్ట దహీణా జీవ_స్తస్మాద్య క్నేన పాలయేత్ 

ఇయం తాత్యా. లికీజ్ఞే యా భూమిమ[ో వ్రడావయేత్ , 
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౨270: శీవై ఖానసభగవచ్యా త ఖొర్లవే 

అర్చకస్యార్చనార్థం చ కుటుంబార్గం విశేషతః 
భూమిభోగ మక లై వ మవ+ళాన్తం సవమాచ నేత , రాం 

అసంకల్పిళవృ త్తిన్తు జేవావాసో న వస్ధతే 
అర్చకః (పణిధి ర్య స్మా ద్రాక్ఞో రాష్ట్రిస్య కల్పతే. ౮9 

తస్మాకృమాహిత:ః కుర్వాద్య థా ప్రాజా న లువ్యతే 

అపద్యపి చ కష్టాయాం వూజామేతొం న లోపయేత్, లాలో 

యహై వ లువ్వు తే పూజా యేన కజేనాఒపి హేతునా 

అ(గే2ఒ.ర్చకమియాద్ష్లోవ. ఆర )మేషోఒవరాధ్యతి. vx 

తస్మాద్దా యేన భూవ్య్య్యూది స్థిర దానేన సాదరమ్ 

రూోభథాధ్గికార వవాగైో వవ క్రేతాఒర్చనేఒర్చుకః, రొజు 

యస్మాదర్చనహీనే తు రాజరాషాదిసంతు య; 
వ 

తద్దాంమవానిన_స్తస్మా (దాజూ రాష్ట్రగ తా అపి, ౮౭ 

భగవత్పూజనా హేతో రువకుర్ముః ప్రయత్నతః 

ఆర్షా)ప పరాధో భవతి యస్మాద్దో చేషు వూజక:ః, ౮౮ 

తం వృ త్తీకర్శితం దృష్టా రాజా చ (గామవాసినః 

సుఖతం తం తథా కుర్వారన్టి ఖా 'ేవ_స్తఖార్చకః. ౮ా౯ా 

దత్వృ త్తిమధికాం చాపి న శంకేయురసూయవః 

యథాహజమువయుంజీర[" స్వశక్తిం తత్సుఖాయ వై. లాం 

ప్రతిష్టానే తు విధివదర్చశే త్వ్యపకల్సితే 

అనుకి సా భవేదర్చా కరా నైవావ్ను యాత్సలమ్, ౯౧ 

"దేవేన నార్ధముద్దైష్ట్రం యత్క్కూలం పూజకస్య తం 

తెదత్మిక్రమ్యు పూజాం తు కారయేదితేరేణ చేత్, శారి 



వృకీశ్షా౭ధీకారః, 

శొరవం నరకం యాతి కరా కారయితా చయః 

తస్మా తృరన్య్వవయతల్నేన శాప్రో క్షం వరిపాలయిత్ . 

నరః కారనష్టమదల్గ కుర్వీత పూర్వాషా చావరాహ్టాకమ్ 

మకీ దుకు న ధర్మసంగ్రవాః, 

నత్వ కవిభవో జాతు భవేచ్చ విభవే సతి 

యథాశక్తి వ్రకుర్విత విభవాంశ్చ న లోభ యే-త్ , 

అలాభే శాతుకాదీనాం సువస్తం న్యస్య వైస్వవమ్ || 

విమసూ క్షం నృసూక్తం చ వాయవ్యం దిగథీశ్వరమ్. 

సభ్యే౭_ నెపాామహీనేె తు దైవ్యవం పావకం తథా 

వ్యాహృతీశ్చ హునేద్విద్వాళ౯ దళ కృత్వస్సమాపహి తః. 

అన్ని(గవాణహీనే తు హుత్వా పూర్వో క్షనిహ్మృతిమ్ 

(శో త్రియావసభాదన్ని మాహృ త్య్యా౭ఘారపూర్వకమ్, 

నిత్య=ారామం చ జుహుయాత్తతః |ప్రభ్ళతి బూ చ కేత్ 

(ధువాడావాహ యేద్యస్మాత_తుకాది చతువక్వాపి, 

ప్రమాచాత్కు_ంభతీ'ఖేకాన కేపామావాహానే కే 

(ప్త పే. ల్వే త్యాదినా స్నాప్య శీఘ్రం శుద్లేన వారిణా, . 

అనుకూన్య చ చేవేశం వైవ్వవం విష్ణుస్తూక్తకమ్ 

జుహుయా-=తెరువంసూక్తం ధు్రవాదా వాహా మీ త్పునః . 

అథని క్యార్పనాయాన్లు |ప్రాయక్సి త్తం ప్రవయ్యతే 

నూర్య|ోదయాచ్చ మధ్యాహస్తీత్చూర్వ మ_స్తమయాదపీ 

క్ర్7[ 

డా 

గాలి 

aR 

జార 

నా 

౧౦౦ 

౧౦౧ 

౧౮9 



ర్రిగరి శీవె. ఖాసరభ గవచ్చా స్తే? భార్షవె 

కవాటోద్దాటనే కనే నిత్యా౭_గ్నా వా మవోనసే 

వె ప్టవం "ధాతాివితై వత్య్వేం హుళ్య్యూ ఉఇజావారికం తథా. ౧౦౦ 

ఖీ భ్రుముద్దాట యేద్దాపరం చేవచేవం 'ప్రణమ్యు వ 

అమంతేకమథానై పరా కవాటోద్దాటనే క లే, ౧౦౪ 

వూరోస్త్ట కం జుహుయాచ్చా నిం జజేద్ద్వాదశసూ క్తకమ్ 

మార్టనాదిమషు కా నేవు నిర్మా శ్యేదా౭-వ్వశోధిలే, ౧౦౫ 

వై ఫ్లవం వారుణం హూుత్వా వాయవ్యం శాన్తమేవ చ 

యథావత్కా. రయేక్సర్వుం మంలేహైవ వునర్లురుః, ౧౦౬ 

(దవ్య(్ర'తినిఢ పోయమలా భే కేన బా చరేత్ 

దేవస్య స్నవనే హీనే వైఫ్టవం వావణం హునేత్ ౧౦౭ 

(ఆఫో షి పిిస్టాదిభిర్మం తై ) స్పాషాపసయే న్నిహ్యతిర్భ వేత్ 

వళ్నాస్ని తరం (పకుర్వీత స్నానం సి త్యార్చనోదితమ్. ౧౦౮ 

అళకా స్నావనే ప్రోయ్య మంకేణ కుశవారిభిః 
వస్త్రాదీంళ్చ వ్యపోహ్యైవ ధాతవస్త్రం సమర్పయేత్ * ౧౦౯ 

నిత్వం స్నానమశక్యం 'చేద్విష్టుపంచదినేషు వై. 

స్నాపయేద్దేవచే వేళమితి శీచిద్వద ని హి. ౧౧౦ 

ధభు)వవీశే తు నిర్మాల్యం సంకోధ్య పునరేవ చ 

పుష్పన్యాసం వ్రకుర్వీత ధువే నిత్యార్చనం భవేత్. ౧౧౧ 

ఫుష్పన్యాసం వినాకుర్భాత్ ,_తుక సాష్టిగ్పనం యది 

వైన్షవం విమ్షనూకృం చ పురుషసూక్తం తభవన చ ౧౧౨౩ 

హు త్త వ విష్హుగోయ।శ్రీం పుష్పన్యాసం క్రమాచ్చ రేత్ 

సంబంధకూర్పహీనే తు _వెష్టవ) మునిమంత్రకమ్ ౧౧౩ 
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వాుత్వా సన్న్యస్య కూర్చం తు పళ్చాత్కార్యం సమా చ శేత్ 

ధా తాద్యర్చనహీనే తు తద్దెవత్యం సవై ప్లవమ ౧౧౮ 

వుత్వార్చ యే ద్ధాతృముఖా౯ లేథా వరిషద; కమాత్ 

వచారవివర్యాసే కమి స్వేతి ప్రణమ్య చ ౧౧౫ 

అనుమాన్యార్చయే దె దేవం హీనే చైవ తు విగ పా 

తద్దేవతామనుం జపా _ వెష్టవం చ ఏచేషతః. ౧౧౬ 

పున సదువదా రాదె పూడి యు త్చర్వవిగమోః 

ఉ _క్షదశ్యే ప్వలబ్ఞేషు పుష్పం తోయమభథా=.వతతమ్ ౧౧౭ 

గృహీత్వా చైవ తత్సర్వం ధ్యాత్వా 'బేవం సమర్చయేత్ 

అర్బాకాలే2ఒ-న్య కాలే వా స్మయం వా మూవి.కాదిఖిః, ౧౧౮ 

మరుతా వాపి విచ్చిన్నమజ(స్రం దీపమాదరాత్ 

ద్విగుణం తు సముద్దివ్వ సారం రౌద్రం చ పావకమ్. ౧౧F౯ొ 

వైప్తవం చ తథా హుక్వా పువరక్చనమాచ శేత్ 

తళ్కాలే సర్వదీపానాం నాశే దోపో మహా త్తరః ౧౨౦ 

దేవం శుద్ధోదక వై స్సాల్షప్య కుకోదై ర భిపిచ్య చ 

పూరో్టశాం నిహ్మ్ఫతిం పహూుత్వొ ద్విగుణం తు నివేదయేత్, ౧.౩౧ 

బవాదీపేషు చె కస్మిన్న మే. కేన న దువ్యతి 

మం తాణాం స్ట్రలనే మరా ర్యా 'వ్రణవేన సవోాచశేత్ ౧౨౨౨ 

అర్బాకాలే యవనీకాహీనే చైవ (పజావతిమ్ 

వెన్ళవం చైవ హుత్వా తు పటం కృత్వాఒర్చయేత్వనః, ౧-౨౩ 

f 
వేదదూపక పాషండ పాపరోగాన్వితైర్ల గనైః. 

ప్రతిలోమాదిభిమ్లే౯ మైన నజాతిభి కేన చం ౧౨౨౮ 
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తత్కాలే దర్శనే వుతాQ చెప్లవం బ్రాహ్మ మేవ చ 

రౌద్రం చ పావకం వుత్వా వ్యాహృతీశ్చ తతో౭ఒర్చయేత్. ౧౨౫ 

యది చావర ణాద్చాహ్యే పంచాశద్దండకా నృ శే 

మనుష్యాణాం మృతిస్స్యా త్లెదుద్ద్భ కై క భార్చయెద్ధరిమ్, ౧౨౬ 

వైవార్చనం హావిర్షానం తతః వూర్వం నమాచలశేత్ 

భువకాతుక యోః కు-రా్వాత్సృష్పన్యాసావసానక వొ, ౧౭ 

వక్చాత్కాలాత్యయే కొ నిం సుతా ద్విగుణమర్చయేత్ 

వకకాలార్పనే హీనే ద్వితీ యే ద్విగుణం చేత్. ౧౨౩౮ 

తృతీయే (తిగుణం కురా దే కాజ. ే+2..ర్బావివర్టి తే 

వైప్టవం విమునూ క్షం చ పఫురుపసూ కృం తశర్హైవ చ ౧౨౩౯ 

దనే చ్చీ)భూమిడై వత్యం దష హే తు ద్విగుణం భ్ వేన్ 

(త్య హే తగుణమేవన్తు ద్యాదళావో న్న నూచశేత్ . ౧8౦ 

అకీతే దాషద శా౭_ హేతు సంధాయాపాననా౭ నలే 

వైష్టవం. పిష్టునూకృం చ పురుషసూ క్షం తశ్రావ చ ౧౩౧ 
లే 

ఆలయే పరివద్దేవ' మంతాం)౯ హుతాష చ ఫొ క్రితః 

కలనై స్నావ్య 'జేవేళమభ్యర్చ్య పహావిరర్పయేత్ . ౧౩౨ 

మాసం హీనేఒర్చనే కుర్యాదాలయా౭..భిముఖే గురుః 

సభ్యాగ్నా నైప్హ్లవం పిమ్టుసూక్తం సూక్తం చ పొరుషమ్. ౧౩8 

హుత్వా (శీభామిడై వత్య్వం సర్వడై వత్యమేవ చ 

కలనై రష్ట్రభిళ్చ త్వారింశ ద్భిస్సా ఉవయేద్ధరిమ్ ౧5 



ప,కీశ్లా ఒ-థి కా రః, 

వేసే. హావిగ్గ గృ చొన్టద్దై పతీ యేద్విగుణం తథా 

తృతీయే (తిగుణం చెవం వత్సరానన వగ యేత్. 
కూ అనే యు 

అతీతే వత్సశళే చైవం పద్బాగ్నా స ప్తవాసరమ్ 
మహోశా న్నిం తు హుతై ఏన కృత్వా వైప్టవవూదనమ్, 

(మైహ్మణాక భోదయిశై ఏవ శతాష్టకల్బక్లైః పునః 

సంస్నావ్య దేవడేవేశం ఫునస్రావనన మాచశేత్ , 

అవ్యున్మేషాధివాసా తు పునస్థ్పాపనకర్మణి 

హి తాష్టన్యత్సకలం కర్మ పూర్వువత్తం సమాచరేత్. 

వహావిహీకానే జనాస్పశేఏ తడ్దాగమస్థాస్సమోవగాః 

వీడితాః ఈుక్పిపాసాదడై. పర్భ వేయు ర్వ్య్యాధితా ఆపి 

తస్మాదతివయ ల్నేన హవిస్సమ్య జ్ని వేదయేత్ 

కనే హావిషే. పేక కాలే ద్వితీ యే ద్విగుణం భవేత్ 

తృతీయే (తిగుణం కు ర్యా దేకస్మి కా డి దివసే గతే 

౧3౪ 

౧౨౬. 

౧౩౨౭ 

౧౨౮ 

ల౧౨౯ా 

౧రోం 

వెవ్యవం (శ్రీమహీ మం తాక నురారి బాూమం తథా హానేత్ . 

చేవం శుద్ధోదక ౫ స్బాన్న్వవ్వ ప్రభూతం తు నివేదయేత్ 

సోవదంశమువ కం. చ శీతం పరష్టివీతం తథ్రా, 

పా_ళౌాన్త న్త కేవ్వవిటీ ప పం సావేశేహం చ ,లంఘితమ్ 

వివృతం ప్రావితం చె చెవ విక తం దృష్టి “దూవీ,తమ్. 

అ,పోవీ.తమభాన్న ఎప మగ్చహీతమము ద్రితేవ్ 

వావిన్ని వేద యేచ్చేత్తు మై వైఫ్ట్యవం (శీమహీవునూక 

ఆగ్నేయం వారుణం చ వ బాయన్యం దశశో జాఎనేత్ 

ద్విగుణం తం పునః కృత్వా (ప్రభూతం తుం నివేదయేత్ , 

రర 

౧౪8 

౧౮౫ 



“E76 శీవై ఖానసభ గవచ్చా యే, భార్ల వే 

నివేద్య చాశుచిస్స ష్టం చేవం సంస్నావ్య మంత్రత।ః 

వైప్లవం విమ్షుగాయ,[శ్రీం (త్రయ స్త్రింకత్క మాగ్టుశేత్ ౧౪౬ 

జుహుయాడిషధినాళా నిం [పోతుణై రపి (పోతు యెత్' 

పుణాషాహాం వబాచయి టే ఏవ ద్విగుణం చార్చృునం పహావి;, ౧౮౭ 

(్రీహ్యాం గార తు పెర్యు శే శర్క_రాదివిమిళి తే 

నివేదిలే తు హాపిక్సి మం(లేణా౭-ష్రాతు రేణ తు. ౧ిళో౮ా 

,వెపవ్యా చైవ గాయ్యత్యా మంతై_”స్సంస్తూయ వెన వెః 

తమి స్వేత్సనుమానై ఏవ ప్రణమె్యవ చ యాచయేత్. ౧౯౯ 

మతీ కాద ర్వంతుభిళ్చ కేళాద్రైస్టరపి దూవి, తే 

నివేదికే తు వావివి. శుద్ధోదై స్సా్నాష్య,వె హరిమ్ ౧౫౦ 

వెప్టవం విమ్షుసూ_క్తం చ శీభూదై వత్య మేవ చ 

అక్టో త్రరళతం పహుుత్వ్వా దిషగుణం తు దివేదయ్త్. ౧౫౧ 

మహాహవివీ, చె తెస్తు సంయు శే తత దూషితమ్ 

వురుషోశనమాత్రం తు వ్య హోహ్యా తదన న్తరమ్, ౧ 

భస్మాజ_ంభసాకుశే “రాపో హిరణ్య వవమానికై ః 

ప్రోమ్య దేవం సుసంప్రార్థ్య తద్దృహీత్వా నివేదయేత్. ౧౫8 

న్రూర్వమరోో_దయాత్సక్వ మువదంళవముథో హావిః 

కోవ్షం చేదర్చ్పయే త్చాాతరర్చనా నే న దోవభాక్. ౧౫౮ 

ఫూర్వు మస్తముయాత్సక్ష్టం తథా సాయం నివేదయేశ్. 

అసంస్కృతం తు తాంబూలం 'లేవకేళానిప్రతం తథా, “౧౫౫ 

జంతుస్స త్రిహం నివేడై రవ వై స్తవంశ్రీమహీమనూ౯ 

వాుాత్వా సంస్కృృత్య తాంబూలం వునరన్యన్ని వేదయేత్ ee ౧౫౬ 



అర్చనా2.౦గేషు చాన్మేషు పదా స్టై స్వేవమేవ పా 

దూపి. కేవషిభధ క్ నేవు తస్వ తస్యాఒధిదై వ3మ్. 

మంత్రం స వెఫ్టవం హుతా( పునరనై కస్సమర్చయేత్ 

అలాభే చైవ సర్వేషాం వుప్పం తోయం ప్రగృవ్యాచ, 
నంకలై స్టివ (పతిని ధిం త త్తత్స్ట్ర్రైత్వా సవుర్చయేత్ . 

నిత్యహాోమే విక్స్-నేతు వెవ్యవం దళతో బునేత్, 

యథో క్షాబారామం ద్విగుణమాచ శేత్తదన న్హరమ్ 

అన్ని సంరక్షణే 2.శకా వయంతే యూ” నిముచ్చగకా. 
న్, 

సమిధ్యారోపవయేత్కు ండాత్ప్సళ్చాక్చంద్ధాన్య తాకిశే 

న్యస్య (చోపావరో హేతి (వత్యవాం జుహాుయాత్క్రమాత్ , 

సురవీకామునుజానాం తు బలం యస్మాత్స్రవర్థ తే 

త స్మాద్వలిస్పమాఖా్యాత _స్తదర్థం (ప్రత్యహం హారిమ్. 

ఉక్క (ద్రవ్యేవు చావాహ్యూ (త్రిషు కాలేవు బేలీకః 

అభ్యర్చ్య భఛాామయే దేవమశక్తః కర్తుముత్తమమ్. 

యథో కప్మాశే నివీ.వ్వ బల్మిదః వెం తు కేవలమ్ 

తస్యోోనరి యథోన్తం తు బలిబేరం చ విన్వసేత్ . 

శిరసా ఛారయక౯ పొత్రం (తిదిజ్వార్వా సకృచదేవ వా 

దినే తత; వరీయాచ్చ 'జీవాగారం (పదశ్నీణమ్. 

అథ హీతాష బలిద్రవ్యం శిబికాజా గజేఒథవా 

ఆరోవ్య యానే విధివత్కారయీచ్చ పప్రదవీ.ణమ్. 

'ప్రాతర్భ్రమణహీనే తు వై సవం సాౌరసౌామ్యకమ్ 

(పాడావపతేర్ధిం చ జుహుయాద్ధీనే చో కృప్రదశీ ణే, 
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౧౫2౭ 
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౧౯౬౦ 
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౧౬౭ 



$78 శీవై.ఖానసభగవచ్చా స్రీ, భార్త వీ 

వైవ్హవం గారుకం హుత్వా బలిభ 9మణమాచ శేత్ 

కనే (ప్రాతర్బలా కుర్యాన్మ ధ్యా హ్నా దొషిగుణం బలిమ్. ౧౬౮ 

తథా హీనేచ మధ్యాహ్నే రాత్ (తిగణమాచ శేత్ 

వకాహే తు బలౌ హీనే నిత్యాగ్నా వా మవోనసే. ౧౬౯ 

ఎవెప్ట్రవం విష్టుసూ క్షం చ పురుససూ క్షం తభ వ చ 

దిగ్జెవత్యం చ వుత్వా తు (పదథీణనుథాచ శేత్. ౧౭౦ 

చేవాలంకారహీనే తు శీదై వత్వం యజేద్బుధః 

ఛత్రపింఛాద్య లాభ తు వారుణం జావూయా త్తథా. ౧౭౧ 

అలాభే చామరాదీ వాం వాయవ్యం చై చవ హూయలే 

దిపాలాభే పావకం చ వ్యాహాతిస్ట నం యజే త్త్ర'యమ్. ౧౭౩ 

ద్వ హే తు ద్విగుణం కుర్వాత్ర్ర్య శే పా (తిగుణ మేవ య 

ద్వాదళావో న్హమేవం స్యాద్ద్వాదళాహే గతే తతః, ౧౭౩ 

శైపాసనాఒగ్నిమాధాయ నవైప్షవం విస్థుసూ_క్షకమ్ 

పురుషసూక్తం చ (శ్రీభామిదై వత్యం (బ్రాహ్మ మేవ చ, ౧౭౪౮ 

శొాద్రం దిగేవ తామంత్రం వాంతే పన భమణం చరేత్ 

మానే౭తీకే తు వద్మాగ్నా వైవ్టవం సిమ్షుసూక్తమ్. ౧౭౫ 

నృసూ కం పారమాత్మీకమిం కా రాదీం స్త్పదాలయే 

పరివ ద్దేవముం తా)ంశ్చ హుత్యా. భ9మణమాచరేత్ . ౧౭౬ 

ద్విమాసే ద్విగుణం కుర్యా త్తిమానే (తిగుణం చరేత్ 

వళ్ళ యే దగ్గిశ్సరా నం చా౭_ప్యతీతే వత్సశే పునః, ౧౭౭ 

సభ్యం నంసాధ్య చేవా౭_భిముఖే వా దశ్నీణే నలమ్ 

వైష్ణవం విమ్లుసూ క్ర కంచ సూక్తం పొరువ., స మేవ చం ౧౭౮ 



చుశీన్లా ఒ ధి కా రః, 

శీభూమ్యో కె వ దై వత్యం సర్వదైవత్యమేవ చ 

పహుత్వా చారం చ సంపూజర్టి బలం్ధద్ధరణమా చరేత్ . 

వతి లే న్నజబలె" భూమ్యాం భిశ్నే జీన్లే చ ఫూర్వువత్ 

_బలిమాపాద్య హుత్వా శ వైఫ్ట్యవం గారుడం తఇా: 

(పాజూవళ్వేం తు విధినా ఇతః కురాస్టిత్స)దట్నీ ఇమ్ 

బల్యుద్ధర ఆఅకాలే తు విఘ్న శ్చేదావ తే త్తదా. 

ఫారం సౌమ్యం వైస్టవం చ హుత్వా పునర భాచ శేత్ 

పా(తా లాభ హాప్; పొత్రం వు నేదాజబాయ వై వ్యవమ్, 

(ప్రమాణహీానే ౭.న్నబతా వై వైష్ణవం వ (దజూపతిమ్ 

జహుయాద్దోపదు స్టే తం “హావిష్షిహృతిమాచశేత్. 

ఆవావాన వినా చబాన్నబలా తు భమతే కృతే 

వైస్తవం విన్గుసూ క్షం చ వురుషస్తూక్తం తేశ్రవ చ 

సుతా‘ (శీభామిదై వత్యం విధిశా భి మణం చరేత్ 

బల్యగ్రాఖండే విధినా సానాయ తషఏవేది లే, 

నైవ్వవం మూ ర్రిమంత్రం చ హుతై ఏవ దన్? కమాత్ 

నివేద్య వివ్వక్పేనాయ పచాయ ముఖవాసనమ్. 

పునశ్చ బల్బు ద్ధర ణం విధినా కారయే త్తతః 

న ళా 

అక్కతే బలిడానే తు (పాళ్య్వ పాదోదకం హాశేః. 

(ప్రసాదం ఇాపి సం(సాశ పునర గుణమర్చ్పయేత్ 

వ్రవృత్తాయాం తు పూజాయాం వావిక్షానాన్తమేవ చ 

తీగ ప్రసాదదానం వొ పాదం కాగ హణం తథా 

నశ _ద్రమకర్రఖా కృతా శా న్తిామం సమాచ చేత్. 
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ల్రిర్రిగ శ్రీవై ఖానసభ గవచ్చ్భా స్తే, భార్లవె 

వూజూ స్తై నే ప్రాజ కాత్ప్చూర్వమన్న నీర్థాదికం వీచేత్ 

(వసాదం వాపి గృష్టాయాం'త్తత్పూడా నిష్ఫలా భవేత్ * యాం 

మవాళా నిం తథా హుతా పునః పూజాం సమాచలేత్ 

తం పుష్పం తతః వీరం గనం చ తదన న్తరమ్. ౧౯౧ 

సర్వాణ్వవి వావీంవ్యత్ర నాగవల్లీదలాన్యపి 

యద్యన్ని వేదితం చేవే దద్యాడ(ో౭.ర్బకాయ చ, ౧౯౭౨ 

అర్చకస్తు హరిస్పామా చ్చరరూపో యతస్స్మృతః 

నిత్యే కర్మణి సరవ్షత్ర పూజకం పూర్వమగ్చ యమేత్ . ౧౯౩ 

ఆచార్య మర్చకం వాథ తథా నై మి త్తిశేఒ ర్పయేత్ 

యద్య్వ వై నె ఖానసో విప్రః కణూపి 'వారిమస్తీ శే, ౧౯౪ 

సమిచ్చేద గ్రసన్మానం తచద్దేవస్య విమాననమ్ 

యజమానో విపన్న స్ప్యాదా9డ రాష్ట్ర్రం వినశ్వతి. ౧౯౫ 

అజ్ఞానాదథ వా మోపహాదాచరే దన్భథాయదడి 

ద్విగుణం తు సమభ్యర్చ్యర్థ ఇాన్టద్దె ఏపగుణమాచ కేత్ ౧౯౬ 

అశుచిర్వా ష వ్యనాచార స్పదావైఖానస న్నుచిః 

"పితా మృవ్యతి పుతాణాం విళశంకం దోషసంచయమ్. ౧౯౭ 

పితా హి భగవాకా విన్గువుకాస్స్యుః పూజకా పహారేః 

తస్మా తేషు స కుప్యుత దిఖఘుకావూా యుజి౯ాజీవిషు 8. ౧౯౮ 

అతః పరం (ప్రవమా్టమి నిహ్క్ఫతిం న్నపనాశి తామ్ 

నిత్యం నై నెమి త్రికం కామ్యుం త్రివిధ స్నపనం భవేత్. ౧౯౯ 

విషువే చాయనదగం చే స్ననం “నిత్యముచ్యతే 

చంద్ర సూర్యోపరాగే యనె నైమిత్తి తికమితి స్కృతమ్. ౨౦౦ 



చ న్ శౌ ౬ ధ్ కా రోకి 

శీశ్స్చుషు, స్నవనం య త్తత్మా_మ్యం తు పరికీర్తితమ్ 
నిత్యస్నాపనహీనే తు వై వ్ల్వవం విన్థుసూ కృకమ్ 

పురుషసూ క్షం వారుణం చ దళకృతోూ వూానేత్పునః 

స్ననం విధివత్కు_ర్యాన్ని త్వస్నవన నిహ్మృలతిః, 

గహాతే న్నవనే కనే ఫూర్వవన్నిష్కృతిం చ చేత్ 

చ హో వత శ కామేర్టి చ పూర్వవత్కృ త్వా శుద్దోదై రభి వేచయేత్. 

అన్యథా చేన్మవోదోపో యజమానో వినశళ్వతి 

అలయొాత్పృర త ఎవ ఉత్తలే వా మనోరమే. 

య త్తమం స్పృవనా గార మెళొానాాం మధ్యమం భవేత్ 

పల్చీమే దశ్సీణీ చై వముధమం సంప్రకీ ర్తితమ్ 

ఆగ్నేయ్యాాదిమ కో చేవ న్నవపనే వై నె సవం తథా 

విష్ణుసూ కృం నృసూ_క్తం చ డిగీళానాం మనుం వానేత్ * 

స్నవనం కార యీత్సశ్చాబేషూ వ్యత్వయ నిష్కుతిః 

సంధా్ధకాలే తు సుపొప్పే నిమితృస్నపనే తథా 

నైమ్ _త్తికం సమామై వవ నిత్భ్టవూూజాం సమాచరేత్ 

. అన్యథా వైవ్లవం మంతం శతవారం జపేత్సుధ్ః. 

పూర్వ రాత (ప్రతినశే హీనే చ శయనే తథా 

దై.వవం శ్రీమహీనుంతాకా వాుత్వా సౌదర్శనం తథా, 

శయ్యాధివాసనం హతా బంధ యే. త్కౌ.తుకం స్రునః 

వకబేళే కాతుకే తు కర్తవ్వే శయనం వినా. 

బద్ధ్వా ప్రతినరం సద్యనృచ్మపనం నమ్యుగాచశేత్ 

కృతే జంకు రార్పకే కనే న్నవనే వై వైవ్ష్మవం తథా, 

36. 
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ల్రీర్రిల శ్కీవై.భానకభగవచ్చాస్ర్రే, భాక్లవే 

సౌమ్యం (గ్రీభామిదై వతం వైఘ్నుం పాుత్వా౭-భి పేచ యత్ ' 

వినా౭.ంకురారణం చా౭.థ న్నావ యీదితి కే చన. ౨౧ 

(పమాణహీానే౭_ధికే వా పంకా స్నానాఒవశేు 2వ చ 

శైన్లవం భూమిదై వత్యం వం క్రీశోన్య మనుం యజేత్' ౨౧౩ 

హీనే ఇాన్తాద్యర్పనే చ వ్వైప్పువం జూ న్తమేవ చ 

వం _కశస్యార్చనే కనే తన్మంత్రం చ జయాదికా౯. ౨౧౮౪ 

ఇం్రాద్యర్చనహీనే తు తన్న నృ)ం వైవ్లవం వానేత్ 
కల శేవ్వపవమాగేషు వై సవం వాయుగ్రైవతమ్. 3౧౫ 

ఆగ్నేయం జహుయాన్మ ృత్చు హీనాస్వత చ వై న్లవమ్ 

భూదై వళ్యేం చ జు హుయాన్మృత్చూ నరాష్టస్టయం విధిః. ౨౧౬ 

వర్వు కేహ్ష ప్రమా ణేషు వై'వ్లవం పావకం సాఎనేత్ 

ధాన్యేషు వైప్పవం వవ చాయవ్యం చు హునేద్బుభః, 9౧౭ 

అంకురేవు విహీనేషు నె_వ్యవం గారుడం తా 

జుహుయాద్వా ్యవాతీశె ఎవ యథార్హ్యం సంభ శేత్స్వనః. ౨౧౮ 

వర్ణ కీ నేవమా నేము మంగతేషు తు వై వవ్ 

ఐంయదం చ జుహుయౌాత్కు. ర్యాద్యథాహ ౯-౦ సంభ రేదపి. _౨౧౫౯ 

పంచగవ్యే మంతహీనే విహీనే యోగకర్మణి 

. జహుయాదైై ఏవ్హవం రౌద్రం ముంకేేకైవ సుయోజయేత్ . ౨౨౦ 

ఉ కృపమాణహీా చేమ పంచగవ్యాదిషు (కమాత్ 

ప్రధానేవు జలై * పూర్వ |ద్రవ్యాధిసమనుం తథాం “౨౨౧ 

వె వవేనె వ మంకేణ సవా హుతా( సమాచకేత్ 
గా ౯౩ 0 | ॥ 

(పాశనం పోతణం వావి కాస్తేఒస్మి౯ యత్ర చోద్యలే,. _9౨౨ 



చ్కకీన్లా ౬ థి కా రః, 288 

అయమేవ నిధిశేణ యః పంచగవ్యిస్వ సర్వతః 

సాధిలే కలశే భిన్నే త్వన్యవూ దాయ పూర్వవత్ 9.93 

ఆపూ ర్యా భ్యార్చ § దళశో వెప్తవం జుహుుయా త్తక; 

కలశానాం వివర్యాసే తద్ద్భతేనై వ చాపు కే, 9 ౨౮ 

వై_వ్షవం (దవ్వ దె వత్యం పహాుత్వా సంకోధ్య తత్పృనః 

శుద్ధోదె స్ఫాషప యే చెఎవ యథావచ్చ పునర్య సేత్ ౨_౨౫ 

కృతే తు కలశనాష్టి సే శషకాకాదిభిరేవ వా 

అస్ప ఏలే. నావీ సంస్పేజా సంసాధ్యాన్యత్తు పూరగవత్ . ౨౨౬. 

శా నిం వైప్టవమం[తాంశ్చ హతా కార్యం సమాచచేత్ 

కృమికీటాదివత నే త త్తద్దగివ్యం పరిత్య జేత్ + ౨-౨౭ 

అన్యదాదాయ జుహుఎయదెస్పప్లువం (ద్రవ్యుదై వతమ్ 

రత్నాలాభే వైస్త్వవం తు హుత్వా స్వర్ణం తు నిఖీవేత్ ౨-౨౮ 

వస్రాలాభే వై వ్షవం చ గ్రీ_దెవళ్యం చ వావయేత్ 

యథోకస్నవనే క్ నే కథం చిత్స్న్సషనం చ చేత్ ౨౨౫ 

న ¥ 
అథ వా కారయ చ్చుద్దస్న వనం వా నిధానతః ' 

అత ఊర్ణ్యం (పవత్య్యూమి పాయక్సి త్తమథోత్ళవే కిం 

కాలాదిథోద స్త నీషూం చ లతణం చ పురోదితమ్ 

వురస్కృృత్వ్య తిథిం శీచి క్కె_చిన్న తతసూర్వకమ్ _ ఇదం 

సంకల్పయ _న్తన్టవ భృూథం వరమృుమౌపవగ౯కమ్ 

ఆఅక్కలే సియతే కాలే కృతే వా౭.. నియతే తథా, ౨౩ 

కాలోత్సవే మవాకా దోవున్నత్ర కుర్యా త్తు నిహ్యృతిమ్ 

ఉత్సవాత్చూర్వముద్దిశ్వ మవోశా న్తిం (తష్టహం చరేత్ , 253 



284 కీ, వెఖానసభగవణా తే ఛార్ల'జే 
ల 

విజ్ఞావ్య "జీవజేవేళశం తతః కాలోత్సీవం చశేత్ 

అన్యథా తు కృతం 'కార్యమకృతం స్యాదసంళశయమ్. _93౪ 

అన్యస్మి౯ వాపి మాసే తున కుర్యాద్యది చోత్సవమ్ 

వహ వవ విధిః (పో కః వరస్మిన్వత్సశే కృతే. 5 

A 
ఏవం |త్రివత్స శేభ్యస్సార్టాదత ఊర్ణ్టం విశెసతః 

సప్తావాన్తు మవాోశళా న్తిం కృత్వా తూత్సన మాచ శేత్. ౨9౬ 

వవం ద్యాదళశవహో౯_న్తం తతళ్చస్థావనం పునః 

తతి) చేవో న రమతే యో౭ సావుత్సవ దై వతమ్ ౨92 

యత) జీవాలయ్ీ వివుస్థ్రావ్య లే (పథమం తతకి 

తేనైవ కారయీత్సరషమాణా ర్యేణా౭_ర్చ కేన వు, 9౨౮ 

తదభావే తు తత్పుతై 9ః పొతె స్తద్వంశజై _స్తథా 

తన్నియ్యుక్తై స్తదీయ ర్వా పూర్వాభావే పనై క్పశేత్. _౨కి౯ా 

అన్యభా క్రియతే చేత్తు యజమానో వినళ్యతి 

ఉత్సవాహాస్సు క్ నేవు (పాయన్చిత్త తం సమూాచ శేత్. తారం 

వర్ణ యేదై వ్రష్ణవం కార్భం హొసయేన్న కదా చన 

'ప్రమాదాచ్యాాణ. ప్యళకా వా కృత్వా సం(ప్రార్ధ యేద్ధ “దరిమ్. ౨౪౮౧ 

మహాజశా నిం తు పాతై ఏవ 'శేవం కురా్యాత్స్రయత్న తః 

వవ వవ విధిర్పృబ్లా స తు (శే యా౭_భివృద్ధిదః. ౨౮౨ 

యదా త్వవభృణే బైవాక్కృతే వినిమయేన తు 

అసంకల్పితవత్కు-ర్వాకిత్తత పూర్య్వో కృ నిహతః. ౨౮౩ 

ప్రమాదాద్భుద్ధివూర్వ్టం వా తత్త జ్వేలోత్పవాదివు 

అకృకేషు యథాళా_స్త్రం కృత్వా తం్యలేణ వై వునః, చరద 



త క్రీ రై ధికా రక, '2రీక్ర 

మం తేణ వా పునస్ఫూక్ష్ముం కాలే=_వభృభమాచ రేత్ 

యజ్ఞ స్యావభృథ్ = _న్షస్సాాన్నోత్సవ_స్తదన న్లరమ్. ౨౮౫ 

అకృతో త్సవ కార్యాణి యథో క్షం వూర్వమాచశేత్ 

నితోర్టిత్సవం హాశేః కు ర్యాన్ని త్వ (శీ ని౯త్యమంగలః* ౨రోడ. 

హారినాకారాయణో చేవో నాలం చేవా_స్తమ్బొతుమ్ 

అభా శక్యే యజవూనే వా పూజ కే౭న్యపడార్థిని. ౨౮౭ 

న స్టే సదస్ట స్తదాన్యన్తు వరయితాగస సమాచరేత్ 

న చైనం (వతిబధ్నాతి కార్యం యత్కర్మ మానువమ్. _౩రఠా 

చేవేశమనుమాన్యా౭-థ మవోళా స్తిం తు పద్మే. 

జి శ్వ * * * * 

స మృతో (బహ్ముమేధాఒ.హక౯ః వూతం తద్దాత్రముచ్య'తే, ౨రణా 

స్వే పదార్థినః (ప్రోక్తా గురువూ ర్వాఃవదార్థినః 

గామా న్త నరం ప్రయాతే తు దియోూమభే వదార్ధిని. ౨౨9౫౦ 

అస్పృళస్పళ౯దో మే. వేల సురాపానాదినా తథా 

అను కృదోడె మైర్వా దుష్ట్రే రోగాచాచాద్యసంభమే, ౨౫౧ 

శావాజ్య్యుకౌచ యో-గ్యే చా శ వానుగమనే తథా 

వావానే దావానే చైవ (వేతాన్నశ్రాద్ధభో కరి. తిం 

(ాద్ధస్వ యాజే (శాద్ధశిష్రభో_క్త కరిభో కరి 

దోవస్స్యాద్విధినా తత్రో మవాళాన్తిమథా చ శేత్ , ౨X3 

(గ్రాద్గకర్హ రినో దోవ స్తత్ర దాతా భ వేత్సహి 

పరాన్నేన ముఖం దగ్ధం హస్తా దగ్ధా (పతిగవోత్ , ౨౫ర 

వర శీభిక్కనో దగ్ధం (బ్రహ్మశాపః కుతః కలొ 



286 శ్పీదై ఖానసభ్గగవాచా చే భార్ల చే 

దీశూమధ్యే నా౭-న్యదీమోం గభః౯దీయోం నినా చేత్. ౨౫౫ 

విధురే యజమానే తు దీవ్సీతః వురుపో భవేత్ 

సదారో వా ప్టిదారోవా దీవీతన్వ్యాత్క్మ లత్రవా౯. yz 

దంపతీ యజమానా చేదయమభ్యుద యో భవేత్ 

అనగ్నిమత్యదారే వా గుఠౌ తం తు న దీత్షయేత్ . ౨౬౭ 

అన్వస్మి౯ పదభాజి స్యాద్యథాసంభ వమాదరః 

వె భుర్భసంభ వే క్వేషూం మభ్యే దువ్యన్తి నైవ తే. ౨౫౮. 

వత్పరాశ"చమితరచ్చాళె"చం న వ్రవర్హ లే 

మాతాపిత్రర్మ కొ యత్తు ప్రో క్షమభ్యుదయే పునః. ౨౫౯ 

ధ్వజారోవాణహీనే హం కృతే సీహ్ఫల ఉత్సవః 

కృతై ఏవారోహాణం తస్మాద్ధ పజస్మోతృనమాచ శేత్ , ౨౬౦ 

ధ్వజస్వారోవాణం ర్చ త్వా సాచశేద్యది వోత్సవమ్ 

అజ్ఞానా దర్భలో భాద్వా మాసా నిస్మింత్సనూ చ గేత్ , ౨౬౧ 

న కుర్యా శ్చేద్ది ఏతీయే తు మాసే కరా వినశ్యతి - 

తస్మాగ్నాప్యృతిమణ్జా౭గ్నా హుత్వా తూగ్చవమాచ శేత్ , ౨౬౨ 

వైవ్వవం వివ్హుసూ క్రం చ నృసూ క్షం చైవ గారుడమ్ 

ధ్వాజం శాస్తం చ చక్రం చ తథ వోత్సవడై వతమ్, ౨౬౩9 

' 'చ్యాహృగ్య _న్తం చ వాతా తు వెష్టవా౯ా వూడ్య వాచ రేత్ 

ధ్వజస్థి లక్షణం వత్త్యే యేన మానేన కారయేత్ ౨౬౪ 
విమా నేన సమం వాథ సాచే నా౭..గ్లేన వా౭-ధికమ్ 



చుకీన్తాఒబ ధి కారణ 
౯! 

పా'దేనా గ్థేన కసం వా వంచధావి (ప్రకల్పయేత్. 

జయ శ్రీకీ రివిజయమంగలాఖ్యాః (సకీకిరి తాః 

అ్యహీానం న కుర్వీత తదేవా౭.గకికం భవేత్. 

తస్మాచ్చ కీ,నం నైవ స్వాదథధికం స్వాత్తు శక్తితః 

అవకమృుజుమన్యేనాఇ_ సంబద్ధం కీల తాడి భిః. 

శతం మనోహారం డారు గృహీత్వా ఖండము త్త్రమమ్ 

తిం చతుదకాళభా కు రార్టన్మూలాగ్రో తేన కారయేత్. 

భాగమేకం వివాయాగో తత్ర కుర్యా త్రి మేఖలాః 
మేఖలానామథా౭-యామ:స్తద్భా గేన సవా భవేత్, 

(తిళతాలవ్'స్తృతేం కుర్యాద్దండవీ స్త్పృతే మేవ వా 

అన్తరం చ సమం తేపాం తిసః కుర్యాత్తు యష్టి కాః. 

యప్షీ జ్వే వురతః కుర్యాత్పళ్చా చేకా విధీయతే 

సర్వత్ర కింకిణీనాం తం కు రార్ట్రచ్చతమ శేవతః 

పళ్చా్ళోవం (తిథా కుర్యాచ్చతుగ్గా వా ధ్వజం బుధః 

అప్టా(శోం చ వడక ం చ చతురశ్రం చ వృ"త్తకమ్. 

మూాలాదారభ్య కుర్వీత చతుధా౯ విపితం ధజమ్ 

(తిధా కృతే న కుర్యాత్తు వడశ్రం శేవమాచరేత్ . 

ఆద్యం భాగం తిథా కృత్వా శేచీచేవం (ప్రకుర్వుతే 

శిఖరం చిర ఇత్యావూురల్లేన శిఖరం భవేత్ * 

(పకూదాత్సతితం గృవ్యా సారం స్థాసయేద్విధిః 

సుటిలేవా౭.థ భిన్నే వా వింబస్యో క్షవదాచ రేత్ . 

అధిష్టితే తు శిఖచే ద్విజై గ ఎఛాిదిభిస్సకృత్. 

వక 

౨5౬. ౫ 

౨౬౮ 

౨౬౯ 

"౨౭౦ 

౨౭౧ 

౨౬౭౨ 

౨౭౨ 

౨రెఆ 

౨౮౫ 



లి55: శీ/వె ఖానసభగవచ్చా సే స్తే, భార్లవే 

విస్రాదికరణే వాపి ఉపితే వా నిర న్తరమ్, ౨౭౬. 

వాస్తపూూమం చ హుతై పవ పర్యగ్నికరణం చశేత్ 

వష వవ విధిః (పోక్సో విమానళిఖ రాదిము. ౨౭౭ 

అధిష్టానేన పాదేన (పస సరేణ చ గంయుతమ్ 

ధ్వజమూూలే త్వివ్ష కాభి క్వేదిం కురాక్టన్మనోవారామ్. ౨౭౮ 

న తామస్యధితి సేత నరో దిఫఘు౯౦ జిజీవివుః 

కిం పున సత్ర వ క్ర్షవ్యమాలయాన్యవరోవాతే. ౨౭౯ 

విమానం విష్దురూపం స్వాన్న తత్పాదాదినా (కమేత్ 

ధామ[వ్రదటీ.ణే పూర్వం కుర్యా త్తత్ర నమస్కి యాః, ౨౮౦ 

న లంఘయేద్ద గజభాయాం (ప్రదక్నీణవిధిం వినా 

గోపురస్యి విమానస్య (పా కారస్యాలయస్య చం ౨౮౧ ' 

ప్రకాదాదలిలం మఘ్యువ (పాణాయామళతం చరేత్ 

శివి విష్ణున్నష్టం దుగా౯యాః పాశజ్వూతో దృళమ్. ౨౮౨ 

విఘ్నేశస్యోర్ధ గదృష్షిం. చ తీక్లమావాుగ్మ నీపిణః 

యావచ్చావతశే చాయా తావతీ దోవభూమికా. ౨౮౩ 

దోమభూమిం పరిత్యద్య నివాసం పరికల్చ్పయేీత్ 

త్యాగే నంపత్సమృద్ధిస్సా్టాదన్య థా విపరీతకృత్ . ౨౮౪ 

రథ్వా్టాదిభిర్య భా భూయాద నరం తన్న దోషక్సత్ 

అథ వా శతదండా_న్త్వం త్యృకా్వ్వచేస్ట వనతిం జగుః. ౨౮౫ 

యావద్ధామూయతేం తావత్సృవుం వా ముంఖమేవ వొ 

తతోధికం తచ్చ తచ్చ శేచిదాహుర్భనీ పిగాశి లొ 

ధ్వజం నిత్యముళ న్వేశే యై )కో హ్యానపాయిషు 



వ, కీన్లా ఒ ధి కా రః, 

తత్రారోవాణకర్మాది నేచ్చ ని పరముషలాయు $8. 

కుెతవం ధ్వజమాస్థాప్య తత కారస్టిం (వ్రకుర్వ తే 

ధ్ధజమేకం తు సర్వత్ర కేచిడా హుర్మనీమిణః. 

అతః పరం (ప్రవమ్యామి ధజదంజే తు నిష్కతిమ్ 
(వమాదాత్నతి తే భూమ్యాం ధ్వజే వాతాదినా దృశే. 

అభన్నే వా౭_ భ భస్నే వా ధ్వజం తత్ర పునః వ్నీపేత్ 

అభన్నో తం ధ్వజం గృవ్యా కృత్వా మంశ్రేణ తకణమ్, 

అధివాసాదికం కృత్వా తానే స్థావయేద్బుధః 
భో ధ్వజే న సగాహ్యా స్తమప్పు విధినా త్యచేత్. 

తతో౭.న్వం ధ్వజమాదాయ స్థాపయేదవిలంబితమ్ 

చోరారై. వీర్పుద్ధిలా ర్వం వా పాతి తే వూర్వ్వవద్వ్యెధిః . 

త_తా2_ధికం (పకుర్వీత శిల్సిభి_స్తకు ఇం పునః 

అభగ్న ధ్వ్రజవత్కు. ర్యాదన్యత్చూర్వవదశ్వర ః. 

భాగేనా౭.నుపయు క్షన్వ ధ్వదన్వ్య త్యాజ్యతేవ హి 

దుష్టభాగస్వ చానేన న కదాచిత్సర్శిగహాః 

అధ వా సుదృఢం గృవ్య్యా ప్రతిస్థాం మహతీం చరేత్ 

దువ్హం భాగం వ్యపో హైష్టవ (పమాణం లత యేత్పునః. 

(వ్రమాణవువ్రమాణం వా ధ్వడిం నా=_న్వేన చారుణా 

'సంయుతాం వస్థితాం కుర్యా దేవ సారష్షత్రికో విధిః. 

యస్తు తామా))దినా కుర్యాల్లో హీన కవచాదికమ్ 

బాలాలయం ప్రకలై వ తత్ర కార్యం సమాచరేత్ , 

స్థిత మేవ ధ్వజం కురాన్న తు తం బాల యీత్క ఏచిత్ 
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దగ్ధం ధ్వజం పరిత్యజ్య పునరన్యం సమాహాశేత్. ౨॥౯ా౮ా 

ధ్వచేఒ న్వజాతిభిస్ప్ప్ప స్టే వమువోళొ_న్తిముభాచనేత్ 

చేనృమూపమువేతె స్తు సహసావుతిమాచ కే త్. ౨గ౯ొగా 

పతి తే వాత్య్టయా చైవం ధ్వజస్య న్సిఖి చే తభ్రా 

మేఖలాను చ తత్సర్వం నవీకృత యథావిధి. రెంం 

_ధ్వజదంజే తు సంయోద్వి ప్రతిష్టాం పునరాచశేత్ 
ధ్వజస్య చలనే చాప్ రాస తేజా, 30౧. 

వహ వవ విధిః హోర డందేస వమన నరస్పతః, ౩౦.౨ 

అశన్యాాదినిపా తేన ఛామన్య నరికే యది 

చేవే నష్టే ధ్వశే సుస్టే ధ్వజస్యారాధనం భవేత్, ౩03 

ఆలయం చ వునః కృత్వా త మేవారాధ యేద్ధ ఏజమ్ 

నిరీయ్య (తీణి వపాకళాణి చేవాగా శే త్వనిర్మి తే, 3 0౮ 

తత్ర బేవో న రమతే తద్ధ్వ్వదం తు త్యజేత్సుధీః 
అథ వా యత్ర కుత్సాపి (వ్రతిష్టావ్య సమర్చ యేత్. 3ox 

అథ వ్య ధ్వజస్థానం యథాశాస్త్రవినిశ్చితమ్ 

'్యగశష్రర కూర్మ భ్యే వంచభాగం |ప్రకల్ప్య చ. తెంఇ౬ 

వీఠా_త్య కాం చతుభాకాగం వంచమే ధ్వజసంస్థితిః 

తత్సంధా తు ప్రశ సం స్యాద్యథాసంభవమాచరేత్ , ర్రం౭ 

యది (పాశారబాహ్యే స్యాద్ధ ప్రజళ్ళా్త్రవచాచ శేత్ర్ 

అను"క్తస్థాననిపాతం తం చ ళా స్తవడాచరేత్, క్రింలా 

అళన్తా పునరన్యం చ (ప్రాకారం కారయేత్క మాత్ 



చ, కీన్ల్తా ఒధి కా రః. 

'బేవదృగ్విమయం కు-రా్యద్ధ (జం నై వాపరోతయీత్ . 

యడా చాన్యాలమయై ర్వాపి గోనురాదిభిశేవ వాం 

అభ_న్తరం భఛ వేచ్చేక్తు ఇదం కుర్యాత్తు దృక్పఖే. 

వృమాదైర్టిః పతితై న౯ స్టే చాలి తే౭_వనతే౭._పి చ 

తద్ధ జం పూర్వవత్కుర్యాత్తినూ సా భ్య న లేజఒత్వర:ః, 

కృవమ్య్యూదిభిర్విహాం గై ర్వా కోటరాజా కృతే ధ్వజే 

కృత్వా బాలాలయం పళ్చాత్సమో కృత్యార్ప యేక్సునః, 

రజ్జ్ఞుబంధాదికరకో ధ్వజసాారోవాణే కృతే 

బాలాలయం న తత్ర స్యాదాషన్తుశొద్దిం సమాచ శేత్ . 
లా య 

(పోశుయెత్సంచగ మస్తు భధ్గజమంతేణ 
భూయ తే 

అత ఊర్ల పం (ప్రవమోర్టిమి నిన్క్భుతావర్చన్మ క్రమము. 

ఉ కేన విధినా యత్ర నీ దుష్ట్రేజ._పి వా ధ్వజే 

పునస్థ్యావనవర స్తం కం ర్వా చ్వేణుధష్షజం శుభము. 

అథ వా కార యేడిషదాఏలా సువర్ణరజతాదిభిః 

ధగజం తాలోన్నతం సవ్య ౫భ౯గేసూ తు పూజయీత్. 

అధివాసాది తతృగ్వం పతిష్థోక్షవదాచశేత్ 

అచలో వేణుదండస్సా్టాద్దభక౯ో పే భ వేచ్చలః. 

ఉత్పవాజా తు సర్వత్ర వేణుదండం సమాచశేత్ 

చలదరనో వేణుద్ండ ఇతి స్యాదుత్ప వేద్వయమ్. 

ఉత్సనాణా (పవృ త్తే తు ఉ కదో సే. తషయం విధిః 

ధ్వజస్థం గరుడం తస్మాదవముచ్య సమాహితః. 

నాసి తు యాగ ఛాలాయాం సంస్థావ్య తు సమర్చ యేత్ 
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వేణుదండం (ప్రతిప్రావ్య సద్య స్ప న్మిక్ (ప్రయోజ లమ త్, 590, 

మసాళా నిం తథా కు ర్యాతృహా సా9హాతిమేవ చ 

వైవ్షవం విమ్ణుదై వత్యం గారుడం ధాషజమేవ చ. 239౧ 

సౌదర్శనం చు కరాశ్మాండా౯ శతమన్టాధికం యజేత్ 

త భవ దీవదండస్వ భ వేత్పర్వత చ కమఃః 509 

ధ్వజే నారోపయీద్దీపం దీపదండః పృథగ్భృవేత్ 
తత్ర దీపం సమారోవ్య న లభేత్సలమవ్య యమ్. ఏ5 

ధ్వజే దివం సమారోవ్య వైప్టృవం శతశో యషజేత్ 

ఆవత్క_ల్నం ప్రవత్యు న్తి ని ధ్వజే దిపహావరోహాణమ్. ౨౨౮ 

దీపయుశ్తే ధ్వజే నజ. వూర్వవన్నిష్కృతిం చరేత్ 

పళ పతిష్టాహీనే తు ధ్వజస్యారోవాణే కృతే, 9_౨౫ 

వైఫ్యవం విమ్హుసూ_క్తం చ నృసూ క్షం ధాషజమేవ చ 

గారుడం దళళో హుుత్వ్వా (ప్రత్యగాం పునరాచ లేత్ 50౬. 

ధ్వజ దేవస్య చ(కన్య శాంతనందీశ్ యో స్తథా 

హీచే౬ర్చనే వై హ్లవం చ తద్దివత్యసనున్వితమ్, కీ_౭౭ 

సుతే తే ఏవ పునర భ్యర్చ సళ్చాత్కార్యం సమాచరేత్ 

శేరీతాడనహీనే చ రాడం చ వ్యాహృతీ స్తథా 99౮ 

హుత్వా మహావ్యాహృతీశ్చ ఛేరీతాడనమాచ కేశ్ 
అర్చనాడిషు సర్వత యత్ర భుంటోనినాదనమ్. ఏ_౨౯ 

వవ ఏవ విధిః (పో కః పాోయలక్సి త్రం సమాచశేత్ 
ఆరోసపితే తు గరుజే హీచే చై వ నివేదనే. 39౦ 

నైన్యవం ధ్రడమం త్ర" చ హుుత్వా గారుడమేవ చ 



వుకీర్లాఒధి కా రః. 

నివేద యత్తు ద్విగుణం “తమి న్వేత్యనువూనయీత్ . 

ముద్దాగ్నే తు తా హీనే వై ప్టవం చాయు_డై వతమ్ . 

అగ్నేయమిోం కారాదీంశ్స గారుడం ధాష్టజ మేవ చ, 

హుతా్టా యత్నేన బహుశో మాద్దికం చ నివేదయీత్ 
వవ౯వా తాతపై స్పమ్యగుపభా తాదిసంభ వే. 

విష్టాద్యువవా తే చైవ వటీణామసకృత్ళకృత్. 
రజ్ఞ్వాదితుటనే చైవ (ప్రమాడాత్సేతనే౭_పి చ, 

పాతి తే బుద్ధివూర్వుం వా అకా లేఒ.వ్యవరోవి తే 

శూదాడై పరనులోమై ర్వా స్ప్ఫృపే, ధ్వజగ తే పు 

అశుచిం శోధయి త్వాన్యత్పమిోకృ త్యాసమిాకృ తమ్ 

ఉత్సవాధిపదై వత్యం వడ్యాగం జుహుయాద్దురుః, 

గారుడం భగజమం|త్రం చ సహసం చేవ హూయతామ్ 

తతశ్నేవం సమావ్వేత విపరీతం న కారయేత్, 

(వమాచాద్చిద్ధిపూర్వం వా పు దగ్గో౭.న్యమావాకేత్ 

జూన్సిం పూరోష్టది తాం కతా‘ ప్రతిస్థూం వునరాచ చేత్ 

అవరోహణముద్వాాస స్తం చ మంత్రేణ కార మత్ 

అవరోహాణహీనే తు మం[కేణోద్య్వొసనం భవేత్ 

తత శేషం (కుర్వీత అశళకావవరోవాణే 

అ[ప్రమాణం వటం గ్భవ్యా మవోళాొ న్తిం సమా చేత్ . 

పునరనరిం నమాచాయ కర్మ శేషం సవమూచ చేత్ 

ఫీంనే తు చోత్పవారంభన్నపనే వైష్ణవం తథా. 

విష్ణుసూ _క్రం నృనూ క్షం.చ వారుణం మైవ బబూయ తే 

ఫ్రీర్రిల్రీ 
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శుద్ధోద దై రభి పేకస్స్యా త్స యలళ్సి _త్తవిధిస్స స్మ ఎలో వగ 

పీ-నే కాౌతుకబంభే తు నై ప్లవం కొన్న మేవ చ 

సౌడర్శనం చ వుత్వా తు కౌతుకం బన్ధ యేత్సవః. 3౪3 

యజ్ఞాగా శే కుంభ వేద్యా రానే వా౭_వ్యధికే౭_పి వా 

వైప్తవం పావకం భూమిదై వత్యం చ వహాునేద్బు భః విళో౪ 

తోరణానావులాభే తు వహాునేద్దా వారి కాన్మ నూ౯ 

హీనాయాం దర్భమాలాయామావ౯ం హు తక్వేత రాం |క్రియాత్ 

అలంకారవిహీనే తు గీదై వత్యం తథా హునేత్ 

(పాతర్చలిం త నిర్వావ్య హీనే నితో నేవే తథా. 5౮2 

వైస్తవం శాంతవీకౌ చ హుత్వా చోత్సవ్నదివతిమ్ 

సాయం కుర్యాదుక్సవం తు ద్విగు.*0 కార యేత్క్ర్విమాత్ 9౪౭ 

సాయం హీనం తు దషిగుణం పాతరుత్సవమాచ శేత్ 

వకకాలోత్సవే్చేత్తు కృత్వా కాలదషయం బలిమ్. కిళో౮ా 

_ సాయాహ్నే -వోత్సవం కుర్యాత్కా లాతీకేజ=_వృ్యయం విధిః 
దిగ్లేవ తాస్పమాబావ్యా (పథమే౭. హని వూజయీత్ విలోల 

(పాచ్యాది బలిదానం సార్టిదీళానా న నం (పదథ్నీఇమ్ 

చేవావానే వ్యతరయస్స్యాద్న క్ట గతీవ+రో2థ వా భవేత్ 2౫6 

పూర్వోకాం నిహ్మ్హృతిం కృత్వా ద్విగుణం తు బలిం దచేత్ 

(బ్రవ్మాణశ్చ దిగీశానాం బలిదానం తు నైత్యికమ్ 9౫ 

_ చతుస్పథాధిదేవానాం నృమోదీనాముభేచ్భయా 3౫ 

(వథధమావాపహొనాదర్వాగ్వ సత్య యే వ్రూర్వనిమృృతిః 



ప్రుకీళ్లా౬ఒధికార!, 

ప్రథమం వాస్తుశుద్ధిస్సా్యాద్య(త్ర వై దీయతే బలిః. 

ఆ_న్హం శుద్ధ్వ న్తి ర థాస్ట స్తాళ్ళున్ధ్య న్ని సమయీ పునః 

అకృతాయాం వాస్తుశుజ్జా దద్యా(దథ్యాసు చేద్చలిమ్ 

శా నిం కృత్వా తు పూళ్వోకాాం వాస్తుశుద్ధిం వునర్చలిః 

అ న్తశ్శవే వాహుని తున బర ఛమణం చరేత్. 

శావముద్ధ కోవై పళ్చాత్తు పర్వగ్నికరణం ఛవేశ్ 

= ఖే న జ ర్ క్ 
అకాతలే బలిదానం సె వ్రైదసుర(పితివ్ధ నమ్. 

అకాటే తు బలిం దత్వా కాలే తు (తిగుణం బులి? 

బలిభ మణ దేశస్సా దేవస్య (భమణాయ సా 

నాన్యత చర్యా దేవస్య లఘు(పోతుణ మన్య భా 

నహి (శద్ధోత్సవే దోవముశోన్నేర్థినం న హీతరజ 

వాస్తువృద్ద తథా (వోసే (గ్రామసిమానపిక్కతె | 

అనుమాన్వ చ దేవేశం ళతాష్టకలళాప్టృ వః. 

కృత్వా నీవోం వినిశ్చిత్య తతః కార్యం సమా చ రేత్ 

అ న్తరా -వోత్చవం కుర్యాత్సవాన్రకలశా ప్ల సవశి 

చేవ-తాచాహానం కృత్వా తి ఇ వోత్సవ ;! మాచ శేత్ 

"దేవాదీనాం బలం యస్మా ద్వర్ణ తే స బలీన్స శి ఫో 

కసూ క రాదిభిర్డు స్పైర్న భమ బలికుచ్య తే 

బలిభుగ్వాయసః సోలి గోముఖ్యా మేధ్యపీంతవః. 

విపరీ తే వువోక౯ా దోవ న కృతక్ 

బలి శేషం న శూ దో=-దాన్టదర్చకో బలిచశేవ 

బలావనుంాక ౨ వీపీ సంథశీ సే ల. 

కిట 

3౫143 

8౫౮ 

ux 

3 Xe. 

gue 

3X0 

3౫౯ 

ఇజం 

3౬౧ 

౨౬.౨ 

3౬.3 
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భతీ కే చబాఒనులోమాదై్యః వూరోక్తాం నిహ్మృతిం చరేత్ .3౬౪ 

బతె పర్యువి, తే౭-త్యు ఫే. తా చె వాజనివేది తే 

ని వేదనా కాగ ర్వా గ్వా దృ సే. శూ దాదిభిర్చలా dey 

పూర్చో్టకాం నిహ్మృతిం కృత్వా సర్వత్ర ద్విగుణం బలిః 
చేవతా వావానం యత చేశే (పాక్ క్రియతే తతః లెజక్ష 

తతై ౦వ బలిదానం స్యాద్యావదు ద్వాసనం భవేత్ 

మండలం చ జలం కూర్చకూవానాధార ఉచ్యతే. 3౬౭ 

రథ్యాను బలిడానాయ పీఠం శై లాదిభిర్భ వేత్ 

బలిదాను తు గుప్తం స్యాన్న తత్ప్సళ్వ నృ వెదికాః తెజ౮ా 

త జ్ఞ్యానం తు తిరస్కు_ర్యాత్కా- లే యవనికాదిభిః 

బల్మిపదానహీనే తు వై వ్యవం బలిరతకమ్ - కె౬?౯ 

హూుత్వా తు నిష్క్బ్బతిం కు ర్యాద్సలిదానం పున స్తదా 

బల్మివవ్యేఒథ వా పాశ్రే పతికే భూతలే తథా. 320 

ఛిన్నే ననే చ పూర్వో కృం వుత్వాన్యం బలిమాహా శేత్. 

బలిదానం తు కృతె్వ్వవ భూతవీశే వీ,పేత్తతః, ౩౭౧ 

బలిశేషనుకున్తే తు స్థానే బుద్దా తు నిర్వవేత్ 

' వైన్లవం చాతవామనుం వై హ్వశక్సేనం చ గారుడమ్ ' కిల 

సౌదర్శనం చ వుతే ఏవ భూత వీశే బలిం త్నీపేత్ 

వావిర్ని వేదనే హీనే పీ-నే చ డ్వోగుణార్చనే 3౭3 

ఇాన్తిం చ వైవ్యవం హుతాగ్టి తథా౭ భ్యర్చ్య నివేదయ్త్ 

యథో కృహారామే రానే. తు వ్రైవ్లవం విష్టుస్తూక్రకమ్ 3౭౮ 

నృసూ క్షం చ (త్రయ,స్తి ంశేత్మృశోఏ హుతాష పూనేత్పనః 



ప కీ తె an థి కా రకం 

చక్రవీశామితానాం చ కుంభస్థానామథా౭పివా. 

'జీవానామర్చనే హీనే వై వ్షవం విమ్షనూ క్షకమ్ 
a... C9 ర్ి నా 

నృసూ_క్తం ఇా_న్నమంత్) చ గారుడం చా(కమేవ చ. 

హాఆ పుననృమభా్యర్చ్పర్ధి బిశేపేణ నివేదయేత్ 

చేవాలంకరణే హీనే (శీదైవత్యం చ వై ప్లవమ్. 

నుతాషలంకారమాసాద్య విధినా భూవ యేద్దురుః 

అలం-కా రేము ద్రవేర్టేషు నిర్వ్యాసం చన్దనం సువముమ్. 

తద్ధి త్వాన్యత్సమాదాయ (ద్రవ్యం ప్రకాళ్య మంత్రతేః 

పంచగ వై సిస్సమభ్యుత్యు తేనాలంకార ఉచ్యతే. 

నృ శ్తే గేయే2థ వా హీనే వైన్లవం రుద్రదై వతమ్ 

పోతహీనే తథా బావ్మూం హూుత్య్వా సారస్వతం తతః 

భక్షబ్బండై ః పరివృతే" హీనా యాం వారుణం తథా 

నై'వ్వవం ఛా_న్లచై. వత్యం కనే పిచ్చాదికే తథా. 

వై.వ్షవం జుహుయా త్త ద్వద్ధవిర త.మునుం తతః 

యానా త్మా_లే యాగకాలాం టేవేన ప్రతిగచ్చతి. 

భ వేన్ని త్యార్చనం తత యత బేవో ౭_ధినాసితేః 

భు వార్చనం యఖథా ప్రూర్యం న తతా”. స్త్రి వ్యతిిక్రమః, 

చేవం ప్రత్యాగతం దృష్ట్వా ఫునరనో్యత్సవం' చేత్ - 

దినవ్యపాయే కుర్యాచ్చ తత్మా_లీనియతోత్సవమ్, 

అతీతముత్సవం వాపీ తంకేణాత సమాచరేత్. 

తద్ది నేష్యప్రమాడాచ్చేద్భూయా త్కా- లస యాపనమ్. 

న జవ్యాదేవకూర్యాచ్చ తత్కా.లోచికముత్పవమ్ 
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ల్సి ర్రిర్సి ఫ్రీ _వెఖానసభగవచ్బా స్త్ర; భాక్షవే 
లే 

ఆత (పమాజే తు భ వేత్నూరో్ష్టావ హ్ నివ్మృలిః, శ౮౬ 

దితమీతో వ్తమాల్యాదై రః వంచాగార్చితభూపణై ః 

చశేన్నిత్వం విశుద్ధాత్మా విపరీతే తు వోవకృత్. ఏ౮౭ 

దీమౌంగస్వు తు వస్తస్ట తథా (ప్రతినరస్ట వా 

నాశే తత) మవహోళ- దోపు _స్తదాన్యత్పునరావా శేత్ . 9౮౮ 

సవా(స్రం విష్త్టుగాయత్రీం హూుత్వా శ్రాన్తిమథాచ గేత్ 

'యావద్షిమూభ వేత్తావద్దమోంగస్వ పరిగ్రహః. 3౮౯ 

అనే తు తద్దతాళ క్తిస్స యమేవా౭_వహీయ తే 

అభ వా మోచనం కుర్యాదితి శే చిద్వదన్సి హి. 3౯౦ 

తత పూర్ణాహుతిం కాలం ప్రవద న్తి వివక్సితః 

. ప్రతిఫాన్తే తు సాదీకా భవేదుత్సవసంగతా. 3౯౧ 

న తతి దీకాసాంకర్యం ద్వయమేకత్ర చేద్యది 

అన్యోన్యం కలవాయిన్తే యద్యాచార్యాదయః కత”, ఏ౯ 

_మహవోననర్థ స్తత్ర స్వాత్ప్రతిభూగుకారురత్ర క్స్ . 

గురువాక్టం చ రాజాజ్ఞాం సమమావహాుర్మహాహసల౯యః త వ్రిణా3 

దీక్షికే వర్తమానే తు నాన్యం తత ప్రవేశ యేత్ 

న హ్యేకస్మి౯ భవేత్కార్య ఆచార్యద్వయ సంగతిః, 9౯ 

వ్రమాదచాద్బుద్ధి పూర్వం వా కలహే మతజసు9తిః 

శుతాని వా. భవేయుస్తం విసృజ్య నే్టేన కారయీత్, 3౯౫ 

న తస్య తు భవేద్దమూ మనోశొ న్తిం తు కారయీత్' 

స దీక్నీతో భవేచేవ వూరవ్రస్య (వణిధిస్ప హిం. ౧” కెనా౬. 

యావదాశకెచసంకాి స్త్రి రా శ" చేత్వశుచిర్భ వేత్.. 



వ్కకీన్లా ఒ ధికా రః, 

పునరన్యం సమాదాయ శేషం పూర్వవదా చ రేత్ , 

ఆడా మధ్యే తథా నే చ హీనే బావ్మాణభోజనే 
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(తివారం తు మవోశళా న్సిం హుఆా‘ చా్రాహ్మాణభోడనమ్; ఏణ ౮ 

ద్విగుణం కార యేచె్చువ వైప్టవానాం తు ఫూజనమ్ 

పునాతి వూజితస్పద్వః పాపష్మభ్యో నై ఫ్యవస్సకృత్ . 

అకై వ్లవెళ్చ పాషండై రూఢే బేవే త్వనర్థకృత్ 

తదోపళా న్రయే కుర్యాత్సహ్మప్రకలళాస్ల వమ్, 
(యు —9 య 

అనై న్ఫనకృతాపూజా హాొగస్తి పుణ్యం పు రాతనమ్ 

యానాత్తు పతిలే దేవే శీళ్టుఏచుద్ధ తన్ సాదరమ్, 

“తమి సేషీతర్ణనుమానైై రివ శుద్ధి దై రభివిచ్య చ 

వెపహ్షవు వివ్షుసూ_క్షం చ నృనూ క్షం సహితం (క్రమాత్, 
రా. £9 లం i pan. వి 

దినాధిపసస్ట దై వశ్యం సుతా చోత్సవమాచశేత్ 

చకవీశాఖమితాదేనాం బింబాభావే పృథక్ పృథక్, 

తండులోపరిపా తే)షు కూ శ్చేప్వావావ్యా నుంత్రతః 

తత్తదాపం తు సంస్కృత్య సమభ్యర్చస్ధ నిధానతః, 

వాతా చ తత్తద్దైెవత్యం వళ్చాదుత్సవమాచ శేత్ 

పతనే తు తజ తేసాముద్ధ్భృతైవ చ పూర్వువత్. 

స్నాపయిత్వా హూనేత్త -కదైనర్యాం వైపఫ్టవం తథా 

Pp 

యానాత్తు వతితే బింబే పీనాంగో దోవ.గొర వే. 

వచనలే మవోళా లీ వాుత్యా తద్దోషశా నే 

5ణాజా 

ళోంం 

ఈం౧ 

రం 

రోంద 

'చోంఠో 

లం 

ఆశండ. 



కీ00 శీవె. ఖానసభగవచ్బా ప్రే, భార్షచే 

ధు)వబే శే సమారోప్య తచ్చక్తిం విధినా తతః, ళోం౭ 

కాతుకం స్నావనం బా౭థ బలిబేరమథా=ఒ-పి వా 

యభాహా౯ం సమలంకృత్య సమావాహ్యూ యథావిధి, లోంధా 

సమభ్యర్బోత్సవం కురార్టన్న తతస్యాాద్ట్యత్నిక్రమః 

బేరా_న్హరస్యాలాభే తు రత్నం వా కాంచనం తథా. రోంpా 

న్భస్య పొతే సమాజావ్యా సమభ్యర్స్య దినే దినే 

మవాళా న్తిం చ హ్యూత్వైవ పునరుత్సేవమా చరేత్ + లో౧ం 

క్రీంచాంగం చ ఫున క్చేరం నంధానవిధినా ప్రనకి 

సంధాయ చాత రేణై'వ (పతిష్టాం వున రాచ బేత్ . తీంం 

పతనే గాయకాదీనాం బ్రీచై వత్యం చ వైవ్యవమ్ 

వాదకానాం తు వతనే భాఛహ్మాం రౌద్రం త్రశైవ చ. లోగ 

ఆచార్యాదినాం తు పతనే సంవోభే చ తథాకృతే 
x ఇ 

ఆవకాభం చైవ్యవం తద్వద్ధ్య్వజు దీనాం చ పాతనే, ౪౧౩ 

ధాషజం చ వారుణం చైవ వాయవ్యం చ బాఎనేద్విధిః 

వషళ౯ాభారాసు వాత్యాయాం విద విద పజసమావాతోా, ళం 

కాలే న చోత్సవం కుర్వాత్ము_ర్యాశ్చేడై వవ్టనం తభా 

మున స నీభూడె వత మేవ చ, వివుసూ_న్హం నృసూ క్షం చ (శాభూబై వత్యే చ ఈం 

ఫాతోస్టత్సవం (ప్రకురీషత వివరీతే తు దోపుకృత్ 

పీశ్య _న్హరే వపష౯ధారా్రవే శే౭_శనిగర్డితే,, fet 

తృణపాంసు సమాయు క్షవాతస్స'కే౯ విశేషతః 



అచు వృకీశ్లాజ ధి శా రః 

కలహధ్వనిసంయు శ్తే చేవం సంస్నాప్ట మం(తేవిత్, 

వైస్టవం దిబ్దవత్యం చ వారుణం వాయుడై వతమ్, 

యద్దేవాదీంళ్చ వహుతై పవ పునరుత్సవమాచ శేత్ , 

కలహే రుధిరసా) వే దాహే చాప్యుక్పవే తతః 

వైస్తవం చాగ్నిదై వత్యం బాహ్మం రౌద్రం తృజ్చైవ చ, 

తద్దినాధిషదై వత్యం జువముయా త్య యేద్ధరిమ్ 

ఆలయాభ్యున్తరే చైవ శస్తాదై ్యర్మరణే సతి. 

తచ్చీఘమ్రమవవోయైన వద్మాగ్నా జుహుయాత్తథా 

మవ+ళా న్తిం తద్దినాధిదై వత్యం చ విశేషతః. 

వీథ్యాం చేన్మరణాదాతు తచ్భీఘ్బం తు వ్భపోవ్యా చ 

శా నెజారామం చ వ్యూతె వన వునరుత్సవమా చరేత్ . 

నాడికాయా అభా ర్యాశ్చేత్పునరుత్సవమాచ రేత్ 
ఆలయస్యాశీతిదండాభ్య స్ప శే తు శవే నతి. 

తతో తవం న కుర్యాత్తు కుర్యాచ్చేత్చ. వినశ్యతి 

తచ్చీఘ్ళమపవామైవ పొయళ్చి త్తం యథోదితమ్. 

మవాోకా నిం పాహకాదం చ చహుత్వా చోత్సవమాచలశేత్ 

నగ లే విధికేషస్స్యాద్దామే నైహ వికల్ప కే. 

అ న్తశ్ళజీ నైవ కుర్భాదుత్సవం గాంిమవృద్ధయే 

ధ్వజ స్వారో వాణాదూర్భ గం యావ _త్తీర్థదినం భవేత్ , 

అన్య్యోత్సవం శుభాం కర్మ కర్వా చ్చేదాభిచారెక మ్ 

తద్దోషశమనామయైవ వైప్యవం ఏిస్థుసూ_క్షకమ్. 
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నృసూ _క్తం పాహకాదం చవ వ
ాతా విపా9ంన్తు భోజయేత్స్ 



ల్రీ09 డీవై. ఖాసనభ గవొచ్భా షే భార్లచే 

త్రీర్గావాత్సూర్వరాతౌ తు పీనే కౌతుక బంధనే. ఈ౨9౮ 
శయనే వా వైప్లవం చ (్రీభాదై వత్యమేవ చ 

సౌదర్శనం చ హుత్యా స్తే యథోక్తం తు సమాచరేత్. ౪3౯ 

తీ౯ాస్నానే తు కాలస్యా౭తీతే హీనే చ వై వ్లవమ్ 

వారుణం స్కంద దే వత్యం హుతా( చో కం సమాచరేత్, ౪కిం 

ధ్వజావరోహాణే హీనే త్మద్రాతై" ధాషజమేవ చ 

గారుడం వైన్నవం హుత్వా దేవేళం (పార్థ యేద్దురుః 58౧ 

అవరోహూణకాలే తు బలా హీనే విశేషతః 

ధ్వజ చేవం సుసంప్తూజ్య వైవ్లవం విష్ణుసూ. కృకమ్ ర3_౨ 

తదాలయస్థదేవానాం. మం(తాంశెపెవ విశేషతః 

వహుత్వా చేవేశమభ్యర్పష్ణ ధ్వజం సమవరోహయీత్ ౮38 

' ఉత్సవాన్తాన్లవే హీనే వై వ్లవం వివ్ఞునూ కృకమ్ 

పురుషసూ కృం జయాదీంళ్స్చ మూ ర్రిమం ఆళ్ళ వోవయీత్ ౪౮3౪౮ 

అతా౬నుక్తేషు దో యేషు (ప్రాయశ్చిత్తం భవేదిదమ్ 

మవైప్టవం విస్తు 5 కం చ నృనూ క్రం చ తథైవ చ లళ౩3౫ 

ల ఫి . 
హూయతే విష్ణు గాయ,శ్రీ సర్వపాషపాణాళిసీ 

 వవమష్టావింశ తిర్వా శొకావస్ట్రో తరం శతమ్ రో3౬ 

ఇతి (శీవై ఖాననే భగవచ్చా స్తే భజ పోకాయాం సంహితాయాం. 

| (వకీర్ణాదధి కారే స్తవింశో ఒధ్యాయః. 



చ్రుకీన్లా ఒధి కార. 

అభథా2ఒషస్టావింళో ఒథధాన్టియ:ం ' 
ఎారాలియా-- 

| వూ (పా య ని త్త మ్ ౬. 

'అభాస్ప ఫగబ్టస్పశ౯ానే తు పా్రయక్సి త్తం ప్రవత్యు తే 

సర్పమూావ.కమండూూ కమా గా రనకులాదిషు 

గర్యాగారం |ప్రవిస్రేషు విణ్మూ(్రాదివిసక్టకే 
వ్యపోహ్యూ తత్సంచగ్భక్వ్యె స్త థాన్లీంగాభి కేవ చ 

వెవ్లనం వీహ్షు గాయత్రీం శతమస్షో త్తరం జవేశత్ - 

ధువం వై వాధితిఘ్రత్చు విణ్మూ తా9దివిస్తనే 

వేపం వ యే సంకోధ్య. మార ర్రయిక్వా కుకేన చ 

తపో హిరణ్యవర్షాభిః “పావమానీభి లేవ చ 

సంసోోత్యు చార్చ యే ద్రేవమన్యథా విపరీతేక్చత్ అ 

స్పశేలా తై_రేవ బింజానాం శుద్దోదె స్సా ఇన యేదిస్టధిః 

oa 
ఆదక్యయా నూతికయా రజ*శేనా న న్య్యజాతిభిః 

వథమాపరనే వ్ స్టే. చార్చాస్థానే చ వవ౯కాదామ్. 

'వ్రవిష్ట్రే చా=ఒ-థ సంస్పృే. చా్ళేణోస్టీసు వహ్నినా 

హుతా‘. చ వాస్తుయశ్ఞేన పంచగవె మ్యైస్సముత్యు చ చ -” 

కృత్వా ఫుణాష్టహమన్తే తు నిత్వాగ్నా జుహుయా తతః 

దావారికమునుం చైవ ద్వార పాలం చ నై ప్లవమ్, 

చావళ్టవరణవమే. తు. మ్లా్డనేనొ వ లేపనై. క 

+. దోతుకై రాగ్టను యజ్ఞేన కుద్ధిర్భవతి సర్వతః, 

8౧8 



అర్పాకాలే తు వృగకే షు చై లేవు వీధినా హారిమ్' - ' 

సంస్నావ్య పంచగవై ఏ స్తు శుద్ధోదై స్స్నాహ్య చా౭త్వరః 

(పోతుడై ః (పోతు హుతాఏ తు వ్రూరక్షివచ్చార్చ యే త్తతః | 

_ చే వళేషు సంప్రవి జ్టేషు చాలయా౭_భ్య నే తథా 

తత్ప్ప ఎష్టహవిమోం చైవ (వ్రమాదాత్తు నివేదనే 

శోధయిత్వా౭-థ తద్దివ్యుం యథావిధి విశేషతః 

'వాసన్ము హాూగామం చ వుుతాషీ౭_.థభ పర్యనగ్నికరణం చరేత్ 

పంచగ వై స్సమభ్యువమ్యు వుణ్యావామపి వాఛభయేత్ . 

సంస్వాప్య కలనై చ్లేవం హుత్వా నిత్యాజఒ-నలే తతః 
వైఫ్త్యవం విన్లుసూ క్షం చ నృసూ_క్రం రొద్రమేవ చ 

(బ్రాహ్మం చ ఖీమహీనూ_క్తే (ఛాహ్మణాక భోజ యే త్తతః 

స్పృష్ట్రేతు మై తె ర్చింబేషు ధుఊవాదివు విశేషతః 

కృత్వా తు వూర్వవాచు స్ వాస్తూహామం చ కారయేత్ 

పరస్టగ్నిపంచగ వ్యా భి స్యాం వ్లోధ యి తా తతః పరమ్. 

సంస్నాహ క లె ర్లేవమన్దాగ్నా విధివ తదా 

ఏ. మువ+కొ న్తిం చ వూుతై ప్రవ ప్రతిషాం పునరాచ శేత్ 

ళూదాిటర నులో మైశ్చ స్పృృష్టం దత హావి_స్పతః 

పంచగచనైరళ్చ శుద్ధో టె దే౯వం సంన్నావఫ్టి కాదరాత్. 

పుణార్టిహం కార యేత్పళ్చాద్రి ఏగుణం తు నివేదయేత్ 

మువాసాతకిభి శే న చండానై శుల్క-సాదిభిః, 

ఆలయే సంప్రవిష్టే తు తత్పృృస్పే వినివేదితే త్ 

_ నపావాం మవాతీం శానిం వాుుతానహ్రైగ స్నా విధానతః. 
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దృ కీక్ఞాజ ధి కా రః. 

సంస్నావ్య కలై శ్లేవం ప్రతిష్టాం పునరాచశేత్ 

పునశ్చ భువబేశే వా బింబేప్యన్యేషు మంది శే. 

స్పృృప్ట్రేము వూర్వవ చ్భుద్ధిం కృ తాని ద్య్విగుణమేవ చ 

హుత్వా తు మహతీం కాన్తిం సంస్నావ్వ కలనై ర్విభుమ్. 

వ్రతిష్టో _కృకమేళైవ (ప్రతిష్థాం వునరాచ శేత్ 

డతిే చైవ పాషండే చాన కం ఆ దిశీ తే. 

(పవి ప్లే గర్భ గేహే తు వాస్తు శుద్ధిం విధాయ చ 

వుుత్వా తు మవాతీం శా న్తిం (ప్రతిష్టాం పునరా చచేత్ . 

ఉ శ్టేపస్వేలేషు సతతం (ప్రభథమావరణే తథా 
ద్వితీయే వా సంచరత్సు మాసే౭_.తీకే విశేషతః. 

మాసమేకం మవాోళాన్తిం హుత్వా కృత్వా విభానతః 

కష౯ణాది వునః కృత్వా ప్రతిప్థాం పునరాచశేత్. 

తయా సంవత్స లే=తీ తే త్యకావ్ర బావావానాదికమ్ 

కాతుకాదీంత్సునంరత్యు గ భాజ౯ గా రాదె సర్వత 8. 

వాసయ్ద్దా విశేషేణ మాసేజ_తీ తే వి శేవతః 

సర్వత్ర శుద్ధిం కృత్వా తు వుత్వా మాస్మత్రయం తతః. 

మవోతాన్తిం తథా కృత్వా కష౯ణాది పునః క్రియాః 

చాలాలయం చ సంక ల్ఫర్టి బింబశుద్ధిమథా చరేత్ - 

జలాధివాననా బె. డైరిక్చే తభా వితానుసారతః 

అశీత్యధికసావామై. రీస్పంస్నావ్య కలె వాకారివిమ్. 

చబాహ్మణాలా భోడయితే ఏవ సంవూజ్యాపి చ వెపస్తవాళ" 

చాలాలయే (ప్రతి ష్టాష్టి చేవేశం విధివ తతః, 
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806 శీ దె. ఖానసభగవచ్చా స్రీ, భాక్లవె 

ఆలయం చైవ సర్షత్ర నవీకృత్య విశేషతః 

మవోవ్రతిస్టాం కృతే కవ దేవ చేవం సమర్చయేత్ , 

వతె స్పంసగికాణాం స్పశేః- సూతికోశకెవ నిహ్మృతిః 

స్పశే౯ తత్సంసగిలాణాం చ శుద్దిస్స్యా క్స్నవనాదినా. 

తతస్పంసగి౯ణాం చైవ న దోషః వరికథ్య తే 

ఆకె ఛవద్ది ఏజస్స్ఫష్షహనిపాం చ నివేదనే. 
లు 6 

వకాహాం తు మజవోశాన్తిం సుల‘ సంస్నావ్వ వోదకై? 

ఫుణ్యాహం వాచముితె ఏవ పూర్వవచ్చ సమా య్త్ 

స్పృస్టేషు చా౭థ బింబేను కౌతుకాదిను వా ధభువే 

ఫూర్వవన్మహతీం శాన్తిం హుుత్వా సంస్థావయేత్పునః, 

(పవి స్టే చాలయాద్చా హే సర్వత్ర చ యథాహ౯కమ్ 

గొరవం లానువం జ్షాత్వా సర్వమూ పహ్ర్యాన కార యీత్ , 

ఖదో్య్టోశపవీ,జా తాదివ్రవే శే వాఒలయా][న్త కే 

న్పళ౯ళనే చైవ బించానాం కృత్వా పర్వగ్ని వూర్వవత్. 

సంశోధ్య' పంచగ వై ్యస్తు శుద్దో బై రభివీచ్య చ 

వ్ర 

53 

fe] 

5x 
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కరా 

(పోతుకై ః (పోక్యు నిత్యాగ్నా చుల్ల్య్వాం నా వెవ్మవం వాునేత్. వా 

బుఛాది౯ తత్సరూపస్థాక సంశోళై నివ చ వూర్వవత్ 
శుద్దోదై స్ఫాప్య వుణ్యాహం కృతోస్ప్త క్షం “ారామవమూచ లేశ్ , 

. వూర్వము నేవు బేశేను దీనాం చా నృణామవి 

శోదనే తాడనే వైవ రక్త్షసావే మృతౌ తథా, తోం 



వీ త్ల జ ధి కా రః. 

తద్వ్య పోవ్యా చ త ద్దేశశుద్ధిం కృ త్వా విధానతః 

వాస్తూూమం చ హూులై పవ కల్మకె స్పాావ్య స్తభిః. 

తద్దోషశమనార్థం చ మవహాశాన్సిం హునే త్తతః 

అభ్యర్చ్య పూర్వవశ్చేవం హావిస్పమ్యుజ్ని వేద యేత్ . 

సంభూ తే తాషలయాద్భాహే కృత్వా పర్యగన్ని పూర్వవత్ 

జేవం శుద్ధోదకై సాప్య సాస్తిం హుతాా పిధభానత కః, 

సంపూజ్య వైప్యవాంశైవ పూర్వవత్సమ్యగర్చ యేత్ 

జేనేళస్వ శవే దృష్టే సంస్నావ్య కలై హకారెమ్, 

వెవవం విమునూ కం చ పౌరుషం జావుయోా తతః 
= లా య నో 

గజూశరవశుము ఖ్యేషు [(వథమావరశే పునః, 

మృశకేషు తద్వ్వపోహై్రైవ ఖనిత్వా తాద్భశళం స్థలమ్ 

వాస్తు-పారామం చ వుతా తు శుద్దోదై రభివిచ్య చ. 

చైప్యవం విష్టుసూఃకృం చ పౌరుషం జుహూుయాద్వ్వధిః 

వస్వేచే రుధిరసా%వే రోదనే జల్సనే తథా 

వోసీ దృ్భ్ట్రే మవ+బే శే సత్ఫు ధూవాదిము స్వతః 

ఆలయాభిముఖే=_చ్లాగ్నిం సాధయిత్వాఒథ వై ప్యవమ్. 

విషునూక్తం నృసూ క్షం చ ఈంకా రాక్ పారమూత్మికమ్ 
హా ఎని లె 

హాుుత్వ్వా సంస్నాప్య చేవేశం కల శె స్ప_ప్పభిః (కవూతీ . 

సమభ్యార్చస్ట వావి క తే శ్రాావ్మాణాక భోజస్ట సాదరమ్ 

చైఫ్గవాంళ్చ సుసంవూడరి దద్యాదాచార్యద కీ శామ్, 
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తు 

క08 శ్రీవై ఖానసభగవచ్చాస్రే, భార్లవే 

తృణవల్మీకకీటాదావుత్సన్నే త్మత్ర వూర్వవత్ 
ఛాంతిం వూరో్యోదితాం హూుత్వా భోజయి తాగ పి బ్రాహ్మణా, 

దేవం బాలాల మే ధ్ధవ్య నవీకరణమా చేత్ 

ఏమాంచే తు హఠాద్భిన్న వతికే వా విధానత:ః., 3 

శా నిం మాస్మతయం వహూుతాష కహకాణాది విధాయ చ 

బాలాలయం చ సంకల్పన కృత్వా చాప్ప ఏధి వాసనమ్., ర 

బింబశుద్ధిం తుకృతై ప్రవ సంస్నావ్య కలశై హాకారిమ్ 

అశీత్యధిక(స్రాహా-సర్వథావిభ నవి స్తరమ్, ౫౫ 

బాహ్మాణాకా భోడయితె ఏవ సంపూజై్యైవ తు వైపవ్లవా౯ 

జేవం బాలాలయీ స్థావ్య నవీకృత్యాలయాడికమ్. Xe 

. సర్వత్ర వావి శేపేణ (ప్రతిజ్ఞాం పునరాచ కేత్ 

తతా)=_కనివా తే చైవ మథీ.కాదిభి రావృతే. xe 

సంస్నాప్వు కలై న్లేవం పూజాం కృత్వా విశేషతః 

(వభూతం తు నివేద్వ్యైవ పూుత్వా శా_న్తిం విధానతః. ౫౮ 

బాహ్మణా౯ భోజయితే ఏవ వునస్పంధానమాచ శేత్ 

స్థూకికీ లే విన శ్రే తు విమానోపరి సంస్థికే. ౫౯ 

విమానకల్పవత్కృ త్వా పునస్పంభాననూచరేత్ 

ఆకాే ప్రతిసూర్యస్య దర్శనే వెస్టనం తథా, జం 

హహహ 

కచ్ కతన త్రీ సారం చ ద లీవ్రిస్తు పా త్వ్వాఒ భ్యర్చ్య్వు వి శేషతీః 

దిగాహే వైన్ణువం దిగెవత్యమాగ్నో య మేవ చ, జగ 
ణా 



వ ఎ శా = ధి కౌరః 

కీలావే వారుణం చ చైష్షవం (తిళ్చతింళ తా 

అకాతే శలినః పూరా తయే వా (వతిదర్శనే. 

మెబాూూత్సాళే చ మహతీం హు త్వా శా న్తిం విధానతేః 

చేవం వి కేవతో 2. భ్యర్చ్య (చావ్మాణాక్ భోజ యే త్తతః 

ఆలయాభో్ట న్తరే చావ్యాప్రాకా శే వా వికేపతః 

రక్ష స్త్రీదర్శశే చైవం తం దేశం పరిశోధ్య చ 

చేవం విశేవతో = భ్యర్చ్య హావిస్పమ్యుజ్ని కేదయేత్ 

భు)వజే రే కాతుకాదా స్పృమే చైవ ధు)వోదితామ్.. 

శుద్ధిం జలాధివాసం చ కృత్వా సంస్థాప యేత్వనః 

గర్భాల మ్ తు నర్చాదిదర్శనే తద్వో ్యపోవ్యా చ 

నోమయేీనోపల్మిప్వైవ గవైస్టరభ్యుత్యు పంచభిః 

కుపాసనాగ్నిమాధాయ వై వె హ్వవం ఛా న్లిమాచరేత్ 

వుణ్యాహం వాచయితై ప్రవ వావ్మాణాక భోజ యే తృతః 

సర్పాదా? తు మృతే తత్ర తద్వ వ్రపోహాోష్టవలివ్య చ 

వంచగవై ఫ్టస్తు సంపోత్యు వాన్తుశుడ్దిం విధాయ చ 

సంస్నాహ్య కలె చే౯వం చతుర్వింశ తిభి సదా 

వకావహాం పొండరీకాగ్నా వమహాళొ స్తిం విధాయ చ 

భుువాదిను తు వింబేషు ముహుస్స స్టేను _తే సథా 

దేవం శుద్ధోదకై సాషస్య మవోశాన్నిం విధాయ చ 

వుణ్యావాం జ వాచయితె ఏవ ఏ చేపార్చనమాచ చేత్, 

ననన 

మృతే (పాసాదబాహేస్ట తు తదర్భ్యపోహ్య చ వూరషవత్ '' 
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810 శ్రీవై ఖానసభగవచ్చా స్తే; భార్లపె 

ప్రోతడైః ప్రోయ్య చ వాంగేద్దిద్దైవత్యం చ వై క్యవమ్ 
పాళస్థానే గోపురాణా మృతే నచ్చే వ్యపోహ్యూ చ 

ఉపలివ్య చ నిశ్యాగ్నా వైష్టవం చ విశేషతః. 

తక్జానాధిపదై వత్యం దశశో జుహవుయాదిసధిః 

ఆలయాభ్య న్తరే చైవ సరష్షత్రావరణే౭_పి వా 

మవోవాశేజతివృష్రా వా శతునోరాబ్యువప్లవే 

సంస్నాహ్య జల శె నైవం వాన్తుపారామం విధాయ చ, 

వర్వగ్నివంచగ వ్యా భి"న్టిం శోధయిత్వ్వా విఛానతః 

పుణ్యాహం వాచయితై్వైవన వైప్యవం విష్ణుసూ క్షకమ్ 

నృసూకృం శ్రీమహీముంతా౯ బ్రాహ్మం రౌద్రం విశేషతః 

ప్రాజాపత్యం చ హ్ముతె్టవ (బ్రాహ్మణా భోజ యే దగధిః 

అథ వత్యే విశేపీణ భ యరతార్గనివ్యతిమ్ 

చోరై రమితె )రథ వా వరచ(ేణ సంకులే, 

లోవాషేవ్రతిమానాం చ తిరోభానం (పకల్పయేత్ 

శుచా జేశే సుగుస్తే తు ఖనితాగ చావటం భునమ్. 

సిక తాభిఃి ప్రపూరై ప్టివ కుళానా స్తీర్య -వోపరి 

అవశే2_.భ్యర్చ్వ భూచడేవీ(మాపో హిస్టేతి పోత్య చ, 

జీవాగారం ప్రవికెస్ట్రవ యజమానయుతో గురుః 

'జీవచేవం ప్రణమ్రైవ సమభ్యుర్చాస్థఒనువమూన్య చః 

(యాసహఆత్కా. లం భయం భూయాత్తావదీశ జనార్జ్మన 
ఖా రాక ఇ ఇం 

“రెం 
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౭ర 
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౭2౬ 

౭౭ 

౭౮ 

రా 
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హరిణ్యా సహిత సత శంయయాభథా ఇతి సన్మనుమ్ ౮ 

విజ్ఞాప్య శక్తిం దీింబస్థాం (ధ్రువబే రేఒవరోపయేత్ 

జీరాఫావే తు హృదయే సమారోవ్య విధానత। ౮5 

వరం రంవా ఇతి (పోచ్య వీశ్రాదాదాయ బా౭ త్వర; 

(పతద్విన్తు_స్తవత" ఇత్యవ కే న్యస్య రథీ తమ్ ౮ళీ 

“యచై సృష్టవిమితి ప్వోచ్య సాక్ళిరశ్ళాయ యే త్తతః 

అవటం నీకతాభిరా్వా వుడా వా పూర్ణ యశ్నకః sx 

అచ్చి.ద్రం సుదృఢం కురాష్టదవటం వరిరవ్నీతమ్ 

వశ్చాదభ్య నరం గత్వా చేవచేవం (ప్రణమ్య చ ౮౬ 

దాగదళా౬ంగులదీక్టన్సు జీవస్థానే నిధాయ చ. ౮౭ 

ధవజే రాతృమాడాయ తత్వ్యూ_క్చే౭ర్పనమాచ కేత్ 

శాలాలయం భ వేచ్చేత్తు అశర్వావీశే విశేషతః. న. ౮ాలొ 

కళూర్చం సన్నరిస్య హృదయాత్సిణిధ్యాం వినివేశ్య చ 

కరార్చం తు వింబవత్స్మ కా మనమై వాతురాణి తు రొ 

త త్తజ్ఞాకే తు సంస్కృత్య సన్నస్యాఒవావ్యా చార్చయేత్ 

న్నవనాచా తు సంప్రాప్తే కుర్య్యాదభ్యుతుణం బుధః ౨ ౯౦ 

మూసాదూర్చ్యప్టం తం తత ర్పం వ్యపోవ్య్యన్యం నిధావయీత్" 

కాలే తు బింబముద్ద గ్య సంకోధ్యామ్తూదిభి స్తదా నాం 

వుణాన్టళో నే కృ లేఒస్పృళ్ళు స్పర్శే తవిలందితమ్ 

కృత్వా జలాథివాసాదీనంకురార్చణపూ ర్వకమ్ 7 

ఆలయాభి ముఖీ వాపీ ద&ీణే వో మనోరమే 



ప్ 12 శ్రీవై భానసభగవచ్భాా్తీ , భార్లపె 

(పపాయాం నుండవే కూ యచద్వా౭_చ్లాగ్నిం విధాయ చ కా 

తదు నృ శే వాను హోమం హతా వింబసమిాపత 

వర్యన్నికరణం కృత్వా గవై వ్రస్సంశోధ్య పంచభఖ్ళి నార 

అభ్బాగ్నా. వశ్చిమే ఛా బింబార్థాధికవి సృ తామ్ 

_ భాగోన్న తాం యభఖాలోభోన్న తాం ధానెష్టిగ్ణిధాయ చ గ 

వేదిం మనోహరాం చై వ వాసాంస్యా న్తీర్వ పంచ చ 

సంస్నావ్ట కలశె ద్దివె పశ్చేతుర్ద శోభి రేవ చ ర 

వుణ్యాహో స్తే ప్రతినరం బద్ధ్వా కశాతుకపూర్వకమ్ 

జీరాణి చేవసపితం శాయయేచ్భ్చయనే శుభే, ౯ాళ్లి 

అవతారాణాం తు శయనం వృథగేవ విధీయ తే 

పరివి.చ్వ చ వద్మాగ్నా హోాత్రశంసనమాచలశేత్ . ౯౮ 

చేవేశస్య చ బేవ్యాళ్చ అవతారగణస్య చ 

. దథీణవ్రణిధా చైవ పావకాదానామథో త! కే, నానా 

ఆవాహ్యా కృత్వా నిరాషావం వుునేదాజ్యా వాుతీః (క్రమాత్ 

చైవ్లవం వష్టుసూ కృం చ పురువసూక్షం తథైవ చ, Coo 

గాయత్రీ వై న్లవీ చైవ చ్వాదళాయరమేవ చ 

(ప్రాజాపత్యం మించాహుజీ విచ్చిన్నం జుపాుఎయాదయమ్, ౧౦౧ 

శః క 

- ఛా నిెజారామ బతి పోకా నువోళొ నిం జగుః వలే 

. షమణ్మాసే సమతీ లే తు హుత్వా శ్వాన్దిం విశేషతః. ౧౦౨ 
te Lh _ _ 

సక్తులాజతిలాపూవై రాజ్యుమి కై స్తు వైప్టవమ్ 
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విష్థునూకృం చ (ప్రత్యేకం శతశో జునూయాదిధిః ౧౦౩ 

"జ్వేతం రక్తం సరోజశాతవములా భే బిల్వక చృదమ్ 

మృ తొప్తుకం తు నై_ప్లవ్యాభా గాయ క్యా జుహుయా తథా  .౧౦౪ 

సరష్పిదై వత్యమ నై చ జువుయా క్చారమాక్మి కమ్ 

వనమేకే మవోశా న్తిహోమమాచకు తే బుధాః ౧౦౫ 

పళ్చాదప్యవతా రాణాం త త్తన్మం్యతం వీ శేపవత:ః 

వృభగషో తరశతం హుత్వా రాత్రిం నయే త్తతః, ౧౦౯ 

స్నాత్వా వభాతె చేవేశం (వణమ్యు (పణవేన తు 

బోధయి త్వొ౭-భివన్సై వన ,కరుణాట్టే తమమున్వ మే ౧౦౭ 
య... 

శతం సహ(సమయుతమసంఖ్యేయం ముహుస్త్మవాుః 

కృశానావువదాధానాిమితి సం(ప్రార్థ § భ్ క్రితః. ౧౦తో 

(పాచీన వ్యస్తృమాల్యాద్౯ వ్యపోహోస్ట_నె ఫర్విభూస్వు చ 

సర్వవాద్య సమా ు కం ఇాకునం సూ క్తముచ్చర ౯ ఇంకొ 

తో యభధారాం పుర స్క్మృృత్యే గచ్చేత్తు పురతో -గురుః 

స్థాపకా దేపముద్ధ ఖలేఫ్ట్ కృత్వా భామ్మప్రదశ్నీణమ్ | ౧౧౦ 

అభ్య న్నరం (ప్రవ్మిక్యెవ స్థాపయే యుళ్చ పూర వత్ 

చేవపాణా గురుస్స్స హైప చై_ప్లవం విన్గుసూక్షకమ్, ౧౧౧ 

పౌఠ హం బచాత్మసూకం చ జపా ఛ్యాత్వా విధథానతేః 

భువాద్యా హృదయాచ్చ క్రిం ప్రణిథ్యాం త నివేశ్య చ ౧౧౨ 

క్ర ఏతా యరాణార్. విస్వాసమావాహనమభథాచ రేత్. 

40 



క్రిత శ్రీ.వేఖభాననభగవచ్భా(స్త్రే భాక్షవే 

తచాలయగళతాం "కన 'జేవానన్య్యాం త్సమావ్యాయీత్, ౧౧కి 

పుణ్యాహాం వాచ యీత్పళ్చాద్యథో క్షం వూర్వమా చ శేత్ 

యజవూనోవి శుద్ధా తా దద్యాదాబార్యదవీ.ణామ్ ౧౧౪. 

వళ్చాదగ్నిం పరి _న్తీర్య శా నెపాూమం సమా చ చేత్ 

యభావిభవవిస్తారముత్సవం న్నవనం చేత్ ౧౧౫ 

అశ కస్పృపవనం క-రార్టదన్వ తత్సర్వం చ హ్రూరగవత్ 

కూూర్చాదావర్చనే రానే తన్నిష్కృతిమథాచ రేత్ ౧౧౬. 

వవం చేద్వత్సరేఒతీ తే వునస్థాపనమాచ శేత్ 

అవ తారని శేవస్య వృథక్క_ ర్యాదితీత శే ౧౧7 

"తేపూం పునః 'ప్రతిస్టా చేత్త త్రద్ధోమం తు కే చన 
_ 5 

ఇద్ధం స్యాద్భయరమోర్థని పృృతిస్పర్వసిద్ధిదా. ౧౧౮ 

Fa 

అథ వశే వికేచేణ సున ర్చాలాలయం బుధాః 

ముహాబేశే విమూనే చ పతిళలే జరితే తజ్రా ౧౧౯ 

భిన్నేష_ంగహీ నే నివాతే వాత్యయాజశనినాముక వా 

వ నమ్ స్థలధ్రంశే గర్భ గేహస్య చా౭_న్య భా. ౧౨౦ 

కీర ర్భాదినాే వొ అస్ప్సనె వ్ రాస్తే (ప్రవేశనే 

ఉన్నతస్థావనేచ్భాయాం కుర్వాద్భాలాలయం వాేః ౧౨౧ 

బాలాల మే =_భరర్పమానే నంభూళతే స్థానస ంకశు 

చండాలాధిప్టీ. తే చైవ స్థాననాశే వాచాదీభిః, ౧౨.౨9 

అన్యత్ర తూచితే చేశే కృత్వా వూరో్ట క మాగ౯తః 

కహకాణాదికితూాస్సర్యా[ వింబమానీయ చాదరాత్., ౧-౨౨ 

ప్రతిహ్థావ్య' తు తతై 9వ కుర్యాన్మూలోలయం తతః 
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బాహేే చైవ విమానస్య నాంగోపాంగతు తే తథా 

మవీ. కాతృణవల్మీక పాదపాదై ర్వి భేదనే 

ఏనా బాలాలయఫ్థానం శ్ ్రిం గృహ వివమూనగామ్. 

తదంగ చేవ తానాం చ సనూరోవు (నువే పునః 

నవీకృత వివూనో క్తప్రతిఫ్రాం పునరాచలేత్ 

అకృత్వా చేవతారోవం మవాబేశే వెేేపతః 

వివమూనం నాధితి సేత సక ష్ష(తాయం నిధిస్ఫ శ్రీ లోక 

విమానభువ యా ర్నాశే యుగప_త్తత్రనిష్యుతిః 

శాతుకాదీ౯ా (ప్రతిస్థాప్ట వివాయ (పార్టనామనుమ్ 
6 8 థి 

చాలాలయం 'ప్రకలై ప్ప ఫవ విధినా తత్ర చార్చయేత్ 

తస్య కా లే=_ప్యతీ లే తు తదా తత్ర న దోషకృత్. 

యస్య్యాంగస్వ ఛ వేద్ధాని స్తత్ర చాలాలయం భవేత్ 

శాతుకాదినినాశే చ దోషయుశ్తే (ధువే తథా 

విమానే చ తథా దుష్టే కృత్వై చాలాలయం పునః, 

యథాలాభేన మానేనబింబమాహృత్యే చారవమ్ 

ప్రతిస్థా ప్యా౭_ద్యతరుణాల యో క
ృ విధినా తతః 

శాతుకాదీంశ్చ సంక ల్ప ప్రతి ఫా ప్యార్చ యేత్కి మాత్
 

అలాభే కాతుకాదీనాం దోషపయుశ్తే తు చారవే 

భింబమన్యం సమాహ్మాత్య (ప్రతిస్థాప్యెవ దారవమ్ 
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వ్ 6 శీవె. ఖానసభ గవచ్చా్రే, భార్షవె 

తచ్చేరం విధివ త్వకావ కృత్వా మూలాలయీ పునః 

విధినా మూలబేరం తు ప్రతిహావ్య సమర్చ చేత్ 

బాలాలయస్వ సంస్థానం వత మూలాలయస్య తు, 

మధ్యనూ[తాద్దక్నిణే చ పిథమావరణే తథా 

దిగతీయావరణే వా౭థ నముంటపాడా మనోరమే 

య్థత్రావకాళ_స్మృతె9వం చాలాగారం (పకల్పయీత్ 

ద్వితీయావరణాదూర్జృ ఏం న కాలాగారకల్పనమ్. 

వశకాది తు తివాసా నం విస్తారం తు విధీయతే 

అధ్యర్థం చైవ పాదోనముక్పేధం ద్విగుణం తు వా, 

ఉక్సేధం వంచ ధా కృ ఆ్వ్వాఒధిప్రానం చె కముంళకమ్ 

భిత్తుచ్చం ద్వ్వ్ధంశమథ చ ద్వ్వ్వంళం తు శిఖరం నుతమ్, 

లంపోవరి తృణాచ్చన్నం మృణ్య్మయం కార యేత్సుధీః 

భి త్రి విహ్క_ం౦భా మానం సార్టిన్యూలా లయసనుం తేభఖా. 

ద్విగుణం చతుగు౯ణం కృత్వా యచ్చిష్టుం వీధినా కృతమ్ 

నాలీగృవహూం భ వేద్వింద్యా త్త మేవ తరుణాలయమ్. 

మండపాదిషు చేగ్భాత్యా్యా సవా తస్య యణథాహాక౯కమ్ 

నాలీగ్భవాం ముండమేన (పముఖే రహితం తు వా, 

సహికే తు సమం కుర్యాత్రి పాదం చ్యామేవ వా. 
పూరాష్టపర యుతం బా౭.థ దశీణో త రమాయతమ్, 

నవమం వా తరుణాగారం శిల్పా స్తో కృవచ్చశేత్ 

వంచవింశతి భాగం తు కృత్వా గర్భాలయం తకః, 

మభ్యే జావ్మాం వదం వైకం పరితో ఒష్టై తు దైనికమ్ 
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వృ కీరా = ధి కా రి, 

_ మూనువం తస్వ వరితః పడాన్యన్యాని ఫోడళత్, 

కాతఈకం (బవ్మాణస్థానే స్థావయెదు త్రమం భవేత్" 

జెవిశే మాను పే. ధని మధ్యమం చా౭_ధమం భవేత్, 

(త్రీణి తు స్నృవనాదీని బే రాణి స్థాపయేత్సదా 

అ నర యా శేవ నాన్యత స్థానభేదః (ప్రశస్యతే, 
ఖ్ క్రి > 

ప్రాంగ్థానే తు విఠం సార్ట(ప్రమ్మ మేకత్రి మేఖలమ్ 

యథాలాభాయతం తద్వద్వెసారో త్పేధసంయుతమ్, 

రత్నన్య్యాసవిహీనం వా కళై వ్ భవవి'స్తరాత్. 

అలయాగే)2-థ నా కాలాగారాగైో పూర్వవద్బు భః. 

యాగణాలాం తు కణ వవ తో రణాదీనభాయ చ 

సంచ్భతె రివ చ సంభా రానృత్విజోవర యేత్క_9మాత్., 

శాలామభ్యే (ప్రక లై షస్టీవ శయ్యా వేదిం మనోపహా రామ్ 

చతుర జాం పాదహీ నామర్జ వీhనాం నిశేషతః. 

తద్భ జ్తా్ట తు సమా తతుకీయాంళో క్పేధసమ్మి తామ్ 

పంచ త్రీనథ వై కాగ్నిం సంకలై సవ చ పూర్వవత్ + 

పర్యగ్నిపంచగ వ్యాభ్యాం సంశోధ్య విధినా తతః 

బాలాగారం యజ్ఞ 'శొలాం వుణ్యావామపి వాచయేత్ . 

వాతాన్ని కుండేపాష్టఘారం (ప్రధానాగ్నిం సమింధ్య చ 

గాయత్రీం నై చైప్లవీం చైవ వైవ్యవం వివ్ఞుసూక్తకమ్. 

పౌగుషం చె “కాతురాది వ్రీభూసూూ క్త కంచ వారుణమ్ 

సవంచమంతాకా జయాన భ్యాతానాక్ రాష్ట్రుభృత_స్ష స్పథ్లాః 

మిందాసుుతీ చ నిచ్చ్భిన్నమృద్ధిం వై స్యవసంయుతమ్ 
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కీ18 చ్కీవై ఖానసే సభగవచ్చాష్రే, భార్షపే 

(ప్రత్యేకం ప్రతిమంత్రం చ హుత్వా చ సమనన్హరమ్, 

శ్వేతాబ్దం వినుగాయ తో ఘృ తా క్షం బిల్వవ్యత్రకమ్ 

సూువేదష్టోిత్తర శతం సర్వవోవవినాళనమ్. 

రాత్రిఫాజూవసానే తం చేవమభ్యుర్చ యత్నతః 

హావిస్ని వేద్య తాం శక్తిం కౌతుకాదిషు స-గతామ్, 

మవాజేశే సమారోవ్య కుంభమావాత్య ఫూర్వవత్ 

తంతునా పరివేస్ట్యైవ శుచీ వో వావ్యిమన్త తః, 

ప్రకాల్యోత్సవనం కృత్వా (ధారాసిర్టోతి చ మంతతః 

అద్బిరాప్రార్యాభిమృశ్యో (బ్రినమావళ్ళివాి ఇతి. 

వృస్త్రయుగ్మేన చావేష్ట్వ నవరత్నాది విన్య సేత్ 

ఊచ్చార్య విమ్టగా య్మతీం తత కార్యం సమాచ చేత్ . 

తతో౭.భ స్ట నరమావిళ్య దేవా ధాన్వమండ లే 

సన్న్యస్య కుంభ మాసిత్వా బేవాే తూ త్తరాముఖః, 

సమాహితో వరిం ఛార్టియకా (పాస్థ యేన్మంత్రముచ్చరకా 

[అనహా౯మేతత్త స్రద్దేవాం జీన్హం తూర్ణం వ్యపోహ్న్యా చ, 

కించిత్కాలం చ చేవేశ త్వయా (తే స్టీయతాం విభో 

యావద్వాయం నవం కృత్వా ప్రతిషప్తాం కారయామ హే 

(ప్రసాదం కురు తావ_త్త పమస్మి౯ా గేహే జగత్పతే? 

ఇత్యుక్వా ఏబ్దముథ చ్వా (త్రీ౯ సంకల్పావధిమాద రాత్, 

జేవ్యారిసహితం చేవమావావ్యోాంభ సీ కుంభ కే 

అచార్యశ్శిర సా కంభం థారయన్న్నగత స్పి్వ్ర్యాత్ . 

తదను స్థావశా బించాన్యాదాయ స్నపనా౭వకు 
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య క్ల ణీ ౭ ధి క రః 

యజ్ఞాల యే ప్రతిష్టాప్య చతుర్చశభి లేవ చ. 

కలశే స్చా్నావ్ట వాడై కరలంకృత్య సమర్చ్య చ 

శయ్యా వేద్యాం ఛాన్యవీశే శయనాని తు.వంచ వై. 

ఆ_స్తీర్య చాఒథ వాసాంసి బజ్వా ప్రతిసరం తతః 

తావ శాయయేత్కుర్యాదు త్తరాచ్చాదనం వ్రనకి. 

రివి.చ్య వ్రధానాగ్నిం హొతేళశంననమాచ శేత్ 

కృత్వా చావా హనాదీవి హుశేదగ్నిషు పూర్పవత్ . 

(ప్రథానాగ్నా (సు వేణాజ్భామాదాయైవ తు నైవ్యవమ్ 

గాయీం వైప్యవం విమ్గుళూ క్రం పొారువ మేవ చం 

వకామరాదిసూ క్షం చ శ్రీభూదైవవ్యమేవ చ 

(తిరు త్వా సర్వదై వ శ్యపహకాదాం మంత్రమేవ చ. 

పాత్వా వపోవ్యా విధినా ర్యాతిశేపం సమాహితః 

స్నాత్వా వభాతే చేవేశం ప్రణమ్య (ప్రణవేన తు, 

విబోధ్య దహీ ణాం ద ద్యాద్యజమానో ముద్ధాన్వితేః 

తతోఒగ్నిం. సాధయిత్వా తు గురుస్పిప్రష్ట "కృతం తథా, 

పూర్ణాహుతిం చ వూుతే పవ విస్ఫృజ్యాగ్నిం విధానతః 

ధఛారయ౯ వీరసా కుంభం తాకునం సూ'క్షముచ్చగక్ 

అదా పురతో గచ్చేహ్హైవకా_స్త సదన న్తరమ్ 

స్థాభ్యాం చేవమాదాయ సకర్టవాద్యసరూయుత మ్. 5 

స రాషలంకారసం యు కం తో యథారావురకన్నరమ్ 

ఆలయం పరితో గత్వా (ప్రవిశ్యాభ్య_న్హరం పునః. . 
yt . x 

వివాయ. స్థిరగాశిం తు సుముషూ కే విశేషతః 
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820 శీ/వె. ఖానసభగవవ్యా స్తే క్ర భార్షవే 

((పతద్విస్తూరితి (పోచ్వు (పొణవీకే పహారిం స్మర ౯. - ౧౭౮ 

ప్రతిస్థాప్య తు చేవేశం తస్య దహీ ౧వామయోాః 

శ్రీయం భువం చ మం తాభ్యాం త యోస్సంస్టాపయేత్క మాత్ 

జేవపాజా స్పృళళ౯ా వళ్చాగ్వమ్టసూ క్రం జవక్- గురుః 

కృ త్వా త.రాణాం న్యాసాద్ (ఐిదం విహ్షుింతి (బువక్ ౧౮౦ 

కూశ్చేనాదాయ కుంభ స్థాం శక్తి మాయాతుి మృన్త్ర్కతేః 

4విన్దు వూ వాహయోాిమూాతి కౌతుకస్య తు మూార్భని, (౧౮౧ 

(బియంి చ హారిణీం చేతి బేవ్వా ద ద&ీ అవావముయో।ః 

సంన్రావ్యా నావాయే దే వాంిస్తతః పారిషదానపి. ౧౮౨ 

కాతు కాద్రవీజే వామే స్పృవనాదిని కాతుకాత్ 

సంస్థాస్య తు సమా వాహ్యా తావ తాలం సమర్చయీత్ . ౧౮౨౩ 

స్టాపవై కె స్పృహ పుణాన్టిహం కృత్వా౭_భ్య ర్చ్యాసనాదిభిః 

హవిగ్ని వేద్య చేవేశం హూుత్వ్యా పఃోవుం చ నైత్యిః కమ్. sy 

బలిం ని ర్వాష్య కురీగ్టిత బలిభ మణ మేవ చ 

స్నపనం చోత్సవాదీని న్రార్వవత్యా-ర యేక్క_9మాత్ , ౧౪౮౫ 

బాలాలయార్చనే కుర్యాదర్చనం తు భువార్చ యాః 

ఆవాహనం విసర్లం చ హిత్వా సర్వం సమాచరేత్. / oe. 

మవోనసాదిని ర్మాణం బాలాలయవిధౌా పునః 

_ మూలాలమూ క్రవత్కుర్యాద్విపరీతం న కారయీత్. ] 

అజ్ఞానా దర్భ లోభాజ్యా కాలస్యాతిక్రమే సతి 

జీవం వి శేషతో = భ్యర్చర్థతా ని న్తిం వైస్టవసంయుతమ్- _ (రోరా౮ 

వాతా సంపూజ్య వూజ్యాంక్చో యజమానో గురు స్తథా 



క్ ల్లా ఒధి కొ ర్క, 
(లి 

సం పార్థ ఫ్ర దేవం కాలస్య ఇవా2౭_నధిం ద్ఞాపయేత్పునః. 

భక్తినమ స్త స్తతః కు ర్యాచ్చీఘం కర్చుదమాదరాత్ 

ఏవం ద్యాదశ వర్దా నం కా౮యేచ్చ తతః పరమ్. 

న ర మేత వారి స్తత తస్మాదుక్తం సమాచరేత్ 

అశ కశ్చే త్తథా కర్తుం బాలాగారా నరం పునః, 

సంకల్ప స్థాపయేత్త్మత విపరీతకృదన్య థా 

దేహాద్దేహా_న్హర పాపా యథా సంస్కి)య తే నరః. 

తథా సానా న్నక పాపా (పతిస్టాం కార యేద్ధ రేః 

(వథమేజధ ద్వితీయే వా ననే వాలాలయేఒర్చితే, 

దుష్టే వా యేన శేనాజపీ మండపాజా మనోరవుమ్ 

చశం తు సనులంకృత్య సంశోధ్య ఏీధివత్సునః, 

సంస్థాప్య కాతు కాదీంశ్చ సమభ్య చ్చే కది థానతః 

బాలాలయం నపీకృత్య తదేవ త్వరితం యథా. 

నాస్తుశుద్దిం వు పుణ్యాహం క్ర ల. సంస్థాప్య చార్చయీత్ 

అయు శ్రే తు తత స్తస్మిస్ని ధాయాఒన్య్యత్ర మన్టిరమ్. 

పునః (వతిష్థామాగేణ (వతిస్టాప్య సమర్స యత్ 

ఎజ్ ఛీ శుఫో నంఓ ఖతి శీవేఖొనసె భగవచ్చా స్తే) భృ పొ, కాయాం సంహితాయాం 

వో రాఒధికాశేఒష్టావింకోఒధ్యాయః = 

శ్రీజ 

౧౮౧౯ 
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విపి శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే ఛార్ష'వే 

శై క్రో ట్రై ౦ళోేఒ ధా యక రథం నాం = భర్బలాః 

అథ వత్న్యే విశేషేణ (ధువబేరస్య నిష్క్బుతిమ్ 

తామజం _కెలజం _వైవ మా _ర్లికం దారవం త్వితి. 

చాతుర్విధ్యం (ధూనస్యాత పూర్య్ణ మేవ మయోాదితమ్ 

షణ్బానసహితం కృత్యా సనాలం పాద పద్భకమ్. 

కృత్యా తు త్మామజం బింబం కెొతుకస్యో క్ష కవ రానా 

గరా మ్య చనం ఇవా 2౭ధివాసా౯ సంజ్ఞాప స్వ కాచలమ్, 

స్థాపయెత్సహా "జీవ్వా చ శుద్ద ద్ధ స్థం _వతివర్వ తు... 

శుద్ధోటై బై రభివ్యైవ భూప ఇశ్స్ విభావ్య చ. 

పువ్నన్యాసం చ కృతే సవ సర్వాళా కదివద: (కవూత్ 

లానే (శకుర్వీత యథా కాతాతపోజబవీత్ . 

లం [భువం తథా చిత్రం చ్మితార్శం వా వీభాయ చ 

పూర్యోో శ్తేన విభానేన పరం సంస్కృత్యే తత్క_)మౌాత్ , 

ేవ్యావ న్యాంశ్చ బేవాంశ్చ త దాలయగతానవపీ 

తద్ద) వ్యేణ (కుర్వీత (భువం పణ్చానసంయునమ్. 

కృత్వా౭-క్ష శ్చ (భూవో స్తద్వదోష్ట యారుభయోారపి 
కరపాదత లే చెవ నఖేషు ముకుకు౭పీ చ 

భూవణేషు విధానేన త త్తద్వ్థేన లేపయేత్ 

నృుణ్ణతుం చారవం నవా చేత్తద్ద్య వ్యేణ వ "చేవ తాః, 

తదాలయగతాః కుర్యాదన్య ఖా విపరీతక్ళత్ 



ప కీ శా చృక్న్లి ఇ. ఛి కా రః, 

అథ వా వర్గ హీనం తు శైలం సర్వత కారయేత్ . 

c ఉగ ఆ 5 త త్తి 
అడ్థచిత్రస్య చలస్య హా నేవ్వంగేషు చైవ హి 

(శ్రత్యంశేషు తథో పాంగేవ్వనిష్ట్రం తద్భ వేదిహా. 

బాలా గా రే౭_థ తచ్చ కిం నీత్వా బింబం సమావహాకేత్ 

® ఇ అ 
భూమా విధాయ తస్య్యో స్టే క పద్మా౭_గ్నీం పరికల్ప స చ, 

హు తూ చ మవాతీం శా స్తిం శిలాగవాణవ త్తథా 

త త్తదంగసముత్ప త్తిం యుక్య్యా తమ తు కారయేత్ , 

రానే మహ+శం గే త జ్చేరమయుక్తం చేత్సమిగాకృతే” 

త్య కా తదిషధినా జేరం పునరన్యత్సమావా శేత్ . 

జేరం సంభాన యోగ్యం య స్ట వీ కేశ్సాపీ భ వేత్స మా 

వినష్టం చ భ వేత్సర్వం సంధానం శక్రితశ్చ ేత్ ॥ 

(భువజబేరమభఖా2౭-ర్బాం చ కర్తుం పూర్వమివద్వయమ్ 

అశ క్త్చే ద్ద్రావా ర్బాన్సో కృత్వా చె చెకం స్వశక్తి క్రిత 

(వతిష్టా ప్యార్చ యుత్సమ్యాగితి శే చిన్హసీవణః 

వక జేరు తిప్టాయా మేవ వవ విధిస్స్మ లేక 

అన క్షే ద్ధ్యువం ? బేరమ ర్చాచేరమథా2-పి నా 

సహితం రహితం నా౭_థ చేపీభ్యాం' స్టాష్య ఇూర్చయేత్ . 

మృదాలయే (బహ్మ్మస్థానే (ధువార్చా బేరమావా రేత్ , 

తం చేవిసహితం క ల విమానం చ విశేవతః. 

శైలం తు కర్తుమిచ్చేచ్చే శ్ర జీవో దెవికమా(శ య్త్ 

1 యథా తథా (కలై ఎ న్రీన పవూానం కోతుకం పునః, 

లోవోజం జంగమం కృత్యా ట్రహ్మస్థాచే సమా చ రేత్ 
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524 శీ వైఖానసభగవచా ఇ శ్రే * ఛౌర్లవే 

కౌతుకం శైలజం 'చేత్తు స్థావరం 'ల్వేవ స్థాపయేత్ 

లఘు'జేరం _పతిష్టాప్య విమానే మృణ్బయేర్చి తే 

క రుమిచ్చేద్దు)వం జేరం విమానం చెవ జెలజమ్. 

విమానం పరికల్రై్యైవ విధినా హ_స్తమానతః 

'చవీఛ్యాం సహితం చేవం చైెవికాంశే విధాయ చ, 

పూర్వార్చితం గృహీతె ఏవ బేరం కౌతుకకర్శణి 

'తస్వో త్తే చాత్స వాదీ (పతిస్టాప్య సమర్చయేెత్ 

వూర్వం (ధువార్చాబేనే తు అర్బ్భ్యుమానే మృదాలయే 

. 'శిలాఖిరిష్ట కాభిర్యా విమానం కర్తుమిచ్చయా. 

రయార్థం తస్య చేరస్య శిల్పి స్పర్శనివృ త్తయే 

కాష్మేన పంజరం కృత్వా 'బాలాగారం దృఢం తతః. 

సంశోధ్య శల్యం చాధస్తాద్యు క్యా పరమయా పునః 

విమూనం యుగ్భునా సేన త జ్చేరస్య వ శాదహ్కి 

యథావిభవవిస్తారం సౌధం కృత్వా సురత యేత్ 

త ద్చేరసమమధ్యర్థం ద్విగుణం చతుర శక మ్. 

అధమం మధ్యమం తద్వదు _త్తమం (తివిధోదితమ్ 

కృత్యా తస్య చతుర్భాగం తిభాగం వార్థ మేవ వాం 

గర్భాగారం భవేచ్చేవం భి త్తివివ్క్మ_.0భ మేవ చ 

=. సమంటెపం విమానం త వూర్వవత్కా_ర యేద్విధిః, 

శి'లేవ'కావఏిమానే తు వర్లస్యా నే పరస్య వా 
eం ౧ వాలి 

కార యేస్మాశ్ర మథ చేదశ కః కర్తుమాదృశమ్ం 

అధిష్టాన స్య చోర్డ వం హి యథేష్టస్థానకే పునః 
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' మి(శ(దవ్యేణ కుర్యాత్తు శక్తిలోభం న కారయేత్, 
వర్ణ తుయే (థువే దోవసంభ వే స్ఫుటితాదిభిః 

అల్పదో పే.ఒఒపి వా శక్తిం (భువ బేరస్థితాం తచా. 

కుంభే౭_౦భ సి సమా వానస్యా తత్కు.ంభం కాతుకాది చ 

సమాదాయ విఛానేన మాలికాయాం తు మండే. 

సన్న స్య కౌతుకాణా తు సమావావ్యా సమర్చయేత్ 

కాలే కుంభే సమారోప్య క్రియాస్సర్యాస్సమా చ రేత్ . 

అతీతే ద్విదినే కుంభమన్యదా దాయచా౭_క్వేరః 

కుంధాచ్చ కిం సమాదాయ కుంభేఒ.న్యస్మి కొ విధానతేః, 

అర్చయే_త్తిడినే చై చెవం కుంభసంకోధనం చేత్ 

పళ్చాచ్చ వర్ష తేపాదీకా కృత్వా సంక ధ్య మై నెవ హొ, 

వాస్తుహాేమం చ పుణ్యావాం (భువశుద్ధిం చ కారయేత్ 

కుంభం బింబం సమాదాయ శృవిశ్యా౭ భ్య_న్తరం తతః. 

కాతు కాదీల౯ా సుసంస్థాప్య న్యాసాదీంశ్చ విధాయ చ 

కుంభస్థం శ క్రిమాదాయ (థువబేశే= వరోపయేత్ . 

(థువాత్సునః కాతుకాదిప్యూవావ్యా తు సమర్చ యేత్ 

దోపూణాం గారబాన్నాసాదూర్జ పం కాలే త్వేవీ, తే, 

జీవం బాలాలయే స్థాహ్య శోధ యేన్న్ఫృణ్మయం పునః 

యావచ్చూలం పునశెలం శిలా_న్తం శోధ యేత్క_9మాోత్ 

నవవట్నంచమూూ ర్తి దీనాం విమానే, దోవమ'ససంయుతమ్ 

య త్తలం త త్తలం గ్భృవ్యా బాలస్థానం కు కల్పన చ, 
Uy 

ఇశాతుకాది౯ సునంస్థాప వ్య విధినా సమ్యాగర్చయుత్ 
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ఆర , లీ 
826 శ్రీ టైఖానసభగవచ్చా స్కై; భార్ష వే 

పళ్చా తలే తు నిరు ప్రే. కాతు కాద్౯ ధుగృవ్యా చ, రాతి 

స్థాపయిత్యా పున శై వ విధినాజ_వి సమర్చయేత్ 

అథ వ జ్యే జీర్ణ జేర పరి త్యాగవిధిం క్రమాత్ . రీ 

(భువస్యాంగవిహీనే తు త్య జేత్తత్సద్య వవ హి 

కర్హారాధక యో శ్రాహ్యామన్య భా స్యాన్మ హద్భయమ్, ర్మ 

తస్తాత్సర్య వయ ల్నేన జీర్ణం సంశోధ్య సర్వతః 

నవవ ప్రై )స్పమాచ్చాద్య బద్ధ్వా చ కుళ రజ్ఞుభిః, ౮౬ 

_బాహాకే ర్యావాయిితే (వ నదీం స్సారాం సము దృగామ్ 

అశోవ్యం వా జలాథార మన్యన్న్ ఆం్రఒథ తత్తే, రో౭ 

.శృపాం కృత్వా౭.గ్నిమాధాయ చాపాననవుతేన్ధి )తః 

ఆఘారా_నే తు జుహుయాటైాప్టవం శతశ స్తతః, ర౮ా 

“దద్భ ఫ్రసా క హేౌత్యంగ వోమం హ్యాహృత్య నం హునేద్భుధః 

వ్యస్ర్రబంధం విమోచై్యవ వ్రాజ్బు ఖోదజ్బుఖో గురుః, రా 

"వారుణం వైష్టృవం చైవ శృషీపై రివ చ తజ్జ లే 

స్నాయాత్సంస్థ ఖత్ చేవేశం చారవే తు వచేవతః. ‘Ao 

జ డ్ జీ దగ్గ్వా౭_గ్నీ నాథ తద్భృస్య నివీ. ఒత్తాద్భృ శ జలే 

'దేవ్యాదినాం పర్షదాం చ తత్తన్నం త్రం సవైప్టవమ్. గం 

హు నేజ్ఞ లేవీ, జేత్స శ్చాద్దద్యా దాచార్యదశీణామ్ 

అథ చేత.తుకాదీనా మంగహోని స్తదుచ్య తే. ౫9 

స ' 

మహాంగాని శిరః కుట వతుః కంఠాకా ప చక్షు.తే 



ప్రృకీర్లాఒధీ కా ర, 

పాడా వాసా చాహవ క్చేత్యంగాని థ్రవదనన్సి హి 

అంగుల్యః కర నాసాద్యాః చృత్యంగాని విదుర్చు ఛాః 

శిరశ్చక్కం చ పీఠం చ (కభామండల మేవ చ 

ఉపాంగాన్యూచిరే భూవ, కా యు ధాంబర పూర్వ -కా౯ 

త తోపాంగస్య కాన తు కుంభం సంసాధ్య పూర్వావత్ . 

ఆవాహ్యా కుం ఖే తచ్చ క్రిం ంబం నంభాయ పూర్వవత్. 

కృత్వా జలాధివాసాద్౯*- వాస్తుహోమం విధాయ చ, 

సంకోధ్య పంచగ వ్యైశ్చ కుశోడె శ్చ విజేవతః 

స ప్తభిః కలశైస్థ్రాహ్య కుం భస్థాం శ _క్రిమాదరాత్. 

సమా వావ్యా పునర్చిం బే విధినా సమ్యగర్చయేత్ 

(పత్యంగహీనే తచ్చ శక్తిం మహా బే నేఒవరో ప్య చ, 

ఉద్దుుత్య వింబం సం పోకు పంచగ వః కుశోద కే ౪ 

తుల్యలో హేన సంభామ చా౭_ధివాస్య్థ కుళొదిము, 

పునః (పతిషపామాన్చణ _కుతిషస్టాం ప్రునరాచ చేత్ 

అంగహీ నే తు సంధాన యోగ్యం సంభాయ పఫూర్వవత్ 

అర్చ యెదన్య థా యు క్ శే వావీ మపహపోంగ'కే 

సర 

౫౫ 

Ae 

+e 

AO 

భూమా పీధాయ త చ్చేరం తదూన్ల్వే జుహు నూత్క_) మాత్ , ౬౧ 

అంగహకేమం మహాశా స్తమబోహ్యావ చ తద్దినమ్ 

ఉద్ధ త్య బింబం (పమాల్య పంచగవ్యైః కుకోదడై 9. 

తిరగ్నా సంఫరిఖీ వ్య శోధ యే దాన్లు వారిణా 



828 శ్రీ వై ఖానసభగవళ్ళాా స్కై ఛార్ల వే 

రాజతం ద్యిస్స కృదడ్రాకరం దహేదగ్నావితి (కమః, 

కృత్యా తేనవ (ద వ్వేణ వింబం పూర్వనదు_త్తమమ్ 

పునః [పతిస్టాం కృతై్యవ కారయేదర్చనం (కవూత్ . 

పే కుజ్యేఒథ వా లిఖ్య జే విధివదర్శి జే 

జీర్ణ మాబోక్య తచ్చ కిమారో ప్యెవార్క-మండ లే, 

నవీకృత్య పున స్తస్కి ౯ (పతిష్టాప్య సమర్చ్ప యేత్ 

ఆచాశ్యేణ చ యునాచా కర్ష ణాద్యాః కృతాః (కియాః, 

(వతిస్టా వా కృతా విష్ణో స్తే నె వాన్యాంశ్చ కారయేత్ 

నిత్యార్భనోత్సవాదీంశ్చ (పాయశ్చిత్తాది కానపీ, 

తదభావే చ తత్వతం పాతం నపారమేవ చ 

తద్వంశ జం వా త చ్చిష్యం తన్నియు క్తమథా_న్తతః, 

ఆచార్య సన్ని థా నా౭.న్యమాచార్యం వర యేత్క్మ చిత్ 

వరయేద్యడది రాష్ట్రస్య రాజ్ఞ శ్చా౭_పీ ముహాద్భయ మ్, 

భ్ వేచ్చ నివ్బలా హ్రూజా సర్వం కార్యం వినశ్యతి 

తస్తాత్సర్య( షయ ల్నేన న కం ర్యాద్దురుసంకరమ్. 

అజ్ఞనాదర్థలో భాద్వా కృతే త్యాబార్యసంక శే 

అభాఒనలే వాజోశా నిం హుత్యా సం పార్టి “ఎ గససరుమ్, 
Vas అలలే cy Daum 

యాచయిత్యా “తుమి” స్టేతి పూజయిత్వా విశేవతః - 

పునస్తే నెవ తత్కర్మ కారయ్దితి శాసనమ్. 

ఆచా ర్యాదీనామలా భే తు త దూపం "లేఖయుత్స'శు 

తత్సన్ని భా యు క్షమన్యబూచార్యం వరయీ తథా. 

వకస్మిన్నాలయె స్యా చ్చేత్సన్ని ఫాతన్లు కర్మణామ్ 

౬౭ 

ఇర ' 

డో 

౬4 

౬౮ 

౭0౦ 

౭ 



ప్రకీశ్షా౭ధికారః, 

ఆచార్యం సం(పణమై్యెవ తత్వ తా ద్యైర్విధానత2, 

కార యీ త్తదలా ఛే తు కారయె త్తంతతో గురుః 

పూర్వం తు యోగమాన్తేణ పతిష్టాప్యార్చి కే పుశః. 

"దేవిభ్యాం సహా పళ్చాత్తు కారయేత్ స్థాపజం యది 

ఆభిచారిక మేవ స్యా(చాజ రాష్ట్రవినాశకృత్ , 

(థువకౌతుక సంయు కు పూజ్వమానే పురా తతః 

విమాన ధువ యూ ర్నా శే (బహ్మాస్థానే (భు వార్చనమ్, 

కాతుకం చోత్సవస్థానే స్థాపయేదితి శే చన 

స్థానశే చాసనం కుర్యా చ్భ-యీనం వా౬.వీ చేచ్చయా. 

ఆసనే శయనం కుర్యాళ్సానకం నతు కారయేత్ 

శయనే నా౭_ననం చెవ స్థానకం కార యేద్విధిః 

కాతుకం స్థితమాసీన మాత్సనం కార యీ త్తథా 

అసీనం కౌతుకం కుర్యా లి పత మాత్సవ మేవ నొ. 
థి 

స్నపనం బలిబేరం చ స్థితం సర్వత కారయేత్ 

అవతారగణపై వ్ మూర్తీనార పంచకస్య చ 

| ఆర్ కా ఇ 
అన్యోన్య సంక రేకై వ స్టాపనే తుకస్య చ 

మహ త్తరో భవేద్దోవ _స్పదోమశ మనాయ వై 

' చాుత్వా తు మహతీం ఇొ న్లిం యభఖాస్తానే-తు స్ట్థావయేత్ 

దీవి 

కవు 

౭2లో 

౭౫ 

౧౬ 

౭౮ 

ef 

భాం 

౮౨ 



చా 880 శ్రీ వైెఖాన సభగవచ్చా స్తో వ ఛార్లవే 

అధి వశే విజేపే.ణ చా నిపంచకకల్పనమ్.. 
౮న. 

నరాణాం పాపచాహుల్యాదప రాధవి శేవతః 

బేవాస్ప అదెన్త ఫ్రద్భుతాని "లేవు దృ స్వేషు సత్వరమ్. 
రారో 

కుర్యాచ్చా న్సిం యథోకాం తు విబరీకో త్వనర్గకృత్ 

కర్తా రాధకయోా కే ఏన రాజ్ఞా రాప్ట్రన్య వాస్తునః ర్యా 

సంటోభో జాయే సద్యో వినాశో భవతి ధ్రవమ్ 

ద్యాదశాహో౭_ నృ శే తస్మాచ్చా స్తిం కుర్యాద్విధానత:. ౮౬ 

అతీతే ద్వాదళాహే తు మహో శా న్లిపురస్పరమ్ 

సంపూజ్య వైవ్లవా౯ శక్త్యా దత్వా వై భూరిదశ్నీణామ్. ౮౭ 

ఆర భేదు త్తరం కర్మ ,మాసే=-తీ కే విశేవతః 

సపావాం తు మహాజాన్తిం హుత్యా విపశతం తథా ౮౮ 

భోజయిత్వా చ జేవేశమనుమాన్య తు కార యేత్ 

వణ్యాసే సమతీలే తు రమతే తత నో వారిః రా 

తస్మాతృర్వ్మపయ ల్నేన కు ర్యాచ్చాన్తిం యథోదితామ్ 

లే 

| ' గ గ భామా౭._ న్తరితుది వ్యాఖ్య భేదా త్రివిధ మద్భూతమ్. ౯ 

(గ్రవాయుద్ధశ్చ భీదక్స్ వికారో గ్రవామండ లే 

సర్వ గ్రాసోవ కాగళ్ళ 'దుర్భిత శ్చా౭_మథోదనమ్. నాం 

వవమాదీని దివ్యాని త్వద్భుతాని (జ పచతతే 

క 

ఆంతరిమాణి , చా ర్యే-ంద్యోః పరి వేపో నిర నరః. ౯3 

వర్ణా నరం భాహుల్య్యాత్తే రి వేవ స్తథావిధః 



ప్రకీన్తా ౬ఒధి కా రః, 

ర్యాతావిద్యదధ రుశ్రేవసద్భ ఇవా కాశ మండ లే, 

అశ న్యుల్కా-. ది పాతశ్చ రాహుపుళ్చాదిదర్శనమ్ 

నక్షుత పతనం చేతో ధూమసే స్యేందస్య దర్శనమ్. 

గంధర్వనగరస్యాజ వి. దర్శనం పతనం తు వా 

(పతిసూ ర్యా౭బ్బనష్ముతదర్భనం సంపచకు తే. 

భౌమూాన్య చేక థోక్తాని చరస్థిరవి భేదతః 

చేశ కాలస్వ భా వాది పిరుద్ధం (పసవాదికమ్, 

పృషదంశ క స ర్పాశ్వ యోనిజానాం ఏ శేవతః 

గోనాగమహిపా ద్యేషు తిర్భము జననం తథా - 

కృమికీట పతంగోషు విప్కీ_ రేవండజాదిమషు 

వివర్ణా కార వాసాదిరాశ్రేయాది స్త స్తథాలయే, 

రక క్త ప్ల్రీదర్శనాదీని చాద్భుతానె చేను తు 

దివ్యాని చా నృరిరూాణి తేపూమ్మతోో త్త తమో త్తమమ్. 

నారాణి చో త్తమాని న్యు రా్రహిపా ద్యాని మధ్యమమ్. 

సరీసృపాదిషు భఛవాన్యధమాని వద ని సొ. 

రోదనం వాసనం జల్పో జ్వులనం పరివర్హ నమ్ 

స్వేదళ్చ రుధిర స్రావః కృమికీటాదిసంభ వః, 

అ కాలస్ఫోటనం ధూమ శ్వాంగకంకన మేవ చ్ 

స్వాపనాస్వాద న్నేవైవ తృణనల్మీశ సంభ వః. 

(పకిమాయాం భ వేచ్చేత్తు ర ర స్ర్రీదర్శనం తథా 

$81 

గాత 

నారి 

న్్ 

గా 

గారె 

గతా 

౧౦౦ 

౧౧ 

(౧౦౨౨ 



' పేఫ9 న్జీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే? భార వే 
కూ 

పావండ పతిలోమా న్వజూతిభిః పతితె స్తఖా. గింది 

సృగాలాడిభిరస్సృశే వ్రీస్సఎర్ననే చ (ప వేశ నె 

స్థూణావిరోవాకో మెవ చలనే పరివర్తనే. ౧౦౪ 

తథాపసర్పణే చెవ కవాటశే యసా౭_సనే 

. భిత్తాయుధాఒ౦బే తద్వదగ్నిహాగో_తాద్యుప స్క-ే. ౧౦౫ 

విశూనే చ వికారక్స మథీ.కావృతు సాత నే 

(పవర్తనే చోపసచ్చే పర్ణ పువ్చఫ లేషు చ. ౧౦౬ 

శాఖాడా విపరీతస్య దర్శనం చ విశేవతః 

రక్ష సావో జల సొవ శ్చాద్భూ తాని స్ట్ ్రేము తు, ౧౦౭ 

తేషు గర్భగ్భ హే చెవ పీకే చవ భవాని తు 

రాజ్ఞా రాష్ట్రస్య ప్మిపాణాం నాశ కాని విశేషతః, ౧౦౮ 

 కర్హారాధకరూర్నాశ ఇతి శాతాతపో౭ బపీత్ 

(పానాదజాని రాజ్ఞాం స్యుః (పాసా బేఒ.పి విజేవతిః. ౧౦౧౯ 

అధిష్టా నే చ పాదే చ (పస్తరే చ గలేఒపి చ 

శిఖరే చ భవాని స్యుః తుతియాణాం [క్రమేణ తు, ౧౧౦ 

అభిషే. పక స్య యూగ్యస్య యున రాజస్య చై చెవ హి 

అభివ కృస్య సమాజ ళ్వా౭_త్యాహితేక రాణి తు, ౧౧౧ 

(కథమావర ణే దైశ్యజాతీనాం మర్మితిణాం తథా 

_ చపురోహితస ఫ్ర తేన్గండలాధిపానాం మహాద్భయమ్, ౧౧౨ 

శూ దజాతివిపన్దేత్సు తీయావరణాదిషు 

సస్యనాకో గజాశ్యాదిపశు నాశ శ్చ జాయ లే. ౧౧కి 

పురోధ స శ్చా౭గ్నికుంజే (ఇహ్మస్థానే ద్విజన్మనామ్ 



ప్ర క్ష్ కాజా ధి కా రః. 

రు చాలయే తు సర్వేపూం నృ పస్వ తు గుసహోలయే. 

శజీళానాం విపల్తి స్పా రద్యకతుండాల యే తథా 

ఇార్యిలయే రాజపత్నీ నాం దుర్దాస్థానేఒన్య యోపి.తామ్. 

మాతృస్థానేఒ-న్త న వ్రజాతినామోపషథీనాం కు శోర కీ 

నృపవా వానశస్తో్రోపజీవినాం ఛాస్క_రాలయే, 

అన్య జేవాలయే త త్తద్భకానామపి లతుయేత్ 

ఆస్థానమండ పస ఛా మండప ప్రాంగ ణేను చ. 

మహానసే నృపావాసే క్రీడాస్థానే విశేషతః 

ఆచార్యయజమా నాదిప దార్థినిల యేషు చ, 

అధ ర్స్ - 
చైత్యవృతాదిషాద్భూ ఆ రక్ష(స్ర్రైదర్శనాదయః 

వల్మీ కా ద్యాశ్చ ఫలదా_స్త త్తద్రిళ్యు కృమార్షతేః, 

భౌ మేము చేవ బే రార్చాపీకగర్భగ్భ హారీ 

జోతె దోపాస్తు సం వోక్తా ఉత్తమో త్రమసంజ్ఞతాః 

4 త్రమాస్తుపునర్దాతాః పాకాశే ముఖమండ"పే 

మధ్యమాః (పథ ళూవరలో జీళ్ళ శ్సేహూూ క
ై స్ట సథాధమాః, 

తథా రాజాంగ కో చోరత్త త్రవెరా త్త తమూాః పరిత స్తతః 

అంక ణేషూ త్తే తమా అంతశ్వాస్తుే మధ్యమా స్స శ్రలౌః. 

అధమా వాస్తునో ణా హే తారతమ్యుమిలి స్త లేమ 

దివ్యాన్నరిత. యో ర్నా స్తే చికిత్సా శా నిరివ్య లే. 

భామేషు తు చశేవ్వ తే నిమిత్తం చ నిమిత్త తినమ్ 

క? 

“అయం 

౧౮౧ 

౧౧౭ 

౧౧౮ 

౧౧గ- 

౧9౧ 

౧౨9 

౧.9౨౩3 



ఆ ల ము శ రే 

884 శ్రీ వెఖానసభగవచ్చా స్తే భార 

జేశానేే వాసయిత్యా శా నిం తత సమాచరేత్ , ౧౨౪ 

స్థిలేను పతిమానాం తు దోదచే హూసనే తథా 

జ్యలనే చ తథా చేవం సంస్థాష్య తరుణాల యే. ౧౨౫ 

త బ్బేరస్థాం సమారోక్య శ _క్రిం తత విధానతః. 

శ్రా స్థం కృత్యా పునః కు ర్యాఫ్థాపనం బార్చనం (కమాత్ ౧౨౬ 

పరివృత్తై పునస్భ్రాపష్య కు ర్యాచ్చా=ఒన్వాది పూర్వవత్ 

స్వేచే చ రుధిరసావే సర్వం రోదనవ చ్చేత్. ౧౨౭ 

కృమికీటపతంగా నాం శృణాదీ నామథోద్భ వే 

ఆరోప్య పూర్వవళ్ళ క్రి పునస్పంథాయ యు క్తితః ౧౨౮ 

ఇాన్త్యాదీనాచ రే దేవమ కాలస్ఫోట నాది కే 

'జీరార్చాపీఠ శే తద్య్వదాలయా2భ్యు న్ల'రేపీ చ ౧౯ 

వల్మీ కాద్యుద్భ వే బేవం సంస్థావ్య తరుణాల యే 

యా వద్దోవం ఖసితై ఇన గవై రభ్యుత్యు పంచభిః, ౧౩౦ 

సంశోధ్య సర్వం సంభాయ పునస్థాపన మాచ శేత్ 

'పౌసాదభాహ్యే చోత్సన్నే వివశే విశదీకృ తే, ౧౩౧ 

చేషయిత్యా మరీచ్యా దిజ లేనాపూర్య చాశ్శ్మనా 

ఆలిప్య శర్క-రాం కుర్యా చ్చా న్తిం దివ్వ పచోదితామ్. ౧౩ 

పునరప్యుది తే కుర్వాదేవమేవ తు యు క్తి తః 

మవీ, కాదర్శ నే తత్త వద ఫ్ర్వోవ్యూ త్యవిలంబితమ్, ౧౩: 

శోధయిత్వా తత వ్యాన్సిమార భేత విచకుణః 
దే 



ప కీ ఈ 
ప,కిర్తా ఒధి కా రః. 

అస్ప అశ్వ స్పుర్శ నే తద్వత్కృత్వా ౫” చన్తిం సమా చ శేత్ 

న్గూణావిరోవాణాడా చ పునస్సం భాయ బా చ ేత్ 

హఠాద్వ ఎయెదివతినే శాస్తి సత్యాగ పూర్వికా* 

రాజాంగణో సముత్న న్నే రాజానం సబలం సున 

వేళ్ళాన నరం వాసయిత్యా ఈొ న్తిం కృత్యా యథో చితామ్. 

అభిషిచ్య పునర్వ్యు తె దినే రాష్ట్రం (క వేశయేత్ 

అథో త్తమో త్తమస్యో త్తమస్య స్యాన్మధ్యమ స్య చ, 

అధ మస్యాఒ-పి చొాస్ప్న ఫేవ్రస్పర్శనస్య యఖథా(క మమ్ 

శ మేణాద్భుత శస విసు (గ్ర్రభాతా మహతి తథాం. 

ఛా న్తిళ్ళుద్ధిరితి ట్రా పంచభఛా *ా నిరుచ్య లే 

ఆలయాభిముఖే తద్వచై శాన్యాం చో త్తశే=థ వా. 

పర్వతాల్లో తటాక స్వ ఫీ శ వా మండపం (పపామ్ 

కూటం వా పోడశ స్తంభ సంయు క్ర కాం సుమనోవారాన్. 

చతుర్హ స్మృపమాణా_న్త న స్పృంభెన్త
 నరసమాయుతౌొమ్ 

శాలోన్న తాచలాయుక్తాం! కృత్యా మధ్యే 
విధానతః, 

985 

౧౨౮ 

౧౨౫% 

౧౩౬ 

౧౩౨౫౭ 

రా౨౮ె 

యర 

కుండం (శామణకో క్ర కం తు కృత్వా౭_ధో చ్వాదశాంగులమ్ 

ఖని తై షన చత త్సాచ్యాం ద్వివాస్తాయతి వ్ స సృృశతమ్, 

హా స్తమాత్రసము ల్సేధం కృత్వా
 స్థ సండిలము త్తనుమ్ 

క్రనాగాడిము చతుర్షి శం క్ర యుణాసావనీయకక్,. 

౧ర౨ 

' తత టె 



+ ఆక న ఎజ్ 

వ్కి6 శ్రీ వెఖానసభగ వచ్చా స్త్రేః భార్త వే 

అన్వాహార్యం చావ సథ్యం గార్హ పత్యం చ కారయేత్ 

ఆగ్నే యాదిష కోణేషు కుండాన్యాపాసనాని చ, ౧౮౪ 

కృత్యా ద్వారేము విధినా తోరణాది (పకల్పయిత్ 

పూర్మ్శకుం భె రంకు రై శ్చ కదలీభిర్ధ్వ జై రవి. ౧౮౫ 

_స్తంభ వేన్చన కాదై వే దర్భ మాలా భి రేవ చ 

అలంక ఫ్ోనీ వితానాదె డై ్య్రర్యథావిభ వ స్త సరము. ౧౦౪౬ 

స్థండిలే ధాన్య రాళిం తు కృత్వా తస్య చ మధ్య మే 

వద్భుమష్టేదలం కృత్యా తండులై స్తస్య మధ్య మే, ౧౪౭ 

సౌవర్హం రాజతేం తామం మ త్తు వా స్వశ _క్తితః 

ద్వాతింశత్స్రస్థసంపూర్ల ౦ కుంభవూదాయ శ్యాస్ర్రవత్ . ౧౪౮ 

తంతునా పర్వా, హ్యైవ యవా నరమన _న్లంమ్ 

వ(్ర్రయుగ్మోన 3 స వేష్ట్వ భూప.ణశైే శ్చ విభూమ్య చం ౧౦ఈగా 

సౌవర్ణ మంగలాన్య హ్టా తథా పంచాఒయుధాని చ 

వర్ణ చివ ని తాద్భంశి చాహీనాన్వంగులాదవపి, ౧గ౦ 

రళ్నాసి సామ రజతం తాం కాంస్యం తథా (రపు 

_సీసొోజఒయ సీశ్టుకానాని (గహరూపాణి వై చెవ హా, ౧౫౧ 

నిషీప్యాజపూర్య తో యేన భుజ్చేన తు విధానతః 

కర్చూరచందనోశీరలవం గై లాది కానవీ. ౧౫౨౩ 

గంధ దహ్యణి చాన్యాని న్య న్య చూతౌదిపల్ల వా౯్ 

_ తన్గుఖం తు విధానేన విద ధ్యాత్సదృ శేన వై. ౧౫౩ 

ఆచార్య మృత్విజ శ్చాపీ వృతా శాస్ర్రవి థానతః 

నవవస్తో? తరీయాడై ఫి పంచాంగార్పితభావ.ర్లైః, ౧౫౮ 



ప్ర కీ ర్తా జె ధి కొ రః, 

అలంకృత్యా౭_గ్నికుంజేషు హుత్వా౭._ ఘారం యథోదితమ్ 

మధ్య సూర్యం తథం దాడి ఛార్ల వాంగారకా తథా. 

మందం గురుం పావకాడి చం ద్రరాహుధ్వజా౯- జుఫమ్ 

(పదత్నీణవ శేనై వ ఛ్యాత్వావాహ్యా౭-ర్చ యే త్త తతః. 

అపా కు రేణా2. యుతం వా నవహ్మాసం చాప సంయుకేమ్ 

అభిమ ఫోన విధా నేన (గవాయజ్ఞోది లే తన వై. 

హునేచ్చ త త్త దైవత్యం సమిచ్చరుమఘృ తే ః క్రమాత్" 

చు త్వాహ్టాత్తర సాహసం తతో వైఖానసా౭న లే, 

ఘు తాఫ్లుతెర్సిల్వద లై రహ్రోత్తర సహ్న్మ సక మ్ 

హు నేదష్టాకు రం నిత్యం తథా బిల్వ సమిద్ధ తేక 

దూ ర్వ్యావూపప్రహితిలచరులాజా=-బ్జసక్తుఖిః 

వెప్టవ్యా చైవ గాయత్ర్యా పూర్వవజ్ఞు హుయాద్లుమ:ః. 

ఘృ లేనాప్రాత.ేళైవ సవ్యాసం చాష్ట సంయుతమో 

హుత్యా నే తు ఖృుల్నేనెవ వైన్టవం విష్ణుసూక్రకమ్. 

జుహుయాత్నౌరువం సూక్తం నృ శై ర్రేయెక్చ సూను యేత్ 

యథాదిశం చతు-ర్వే దాన్ని త్య మభ్యావ యేత్క-. మాత్... 

| 'కల్పసూ[తవుథాఖేయం (1 పణీతం గురుణా పురా 

సాధ్యా యో యత యతో క్త క్త స్మృతాభ్యేయం విధానతః. 

'బుత్యిగో క దథీణాం డద్యా దేవం సపాహమాచ శేత్ 

యది జేహాలయ్ దోవః కుంభపార్శ్వ్యథ స్ట సండి లే. 

జనం తం స్టాష్య చాభర్టర్చ వ ని వేద్య చ మహావావిః 

జేవస్యాఛిముఖే హుత్వా హిమము న యథావిధి, 
48 

శ్రీకి? 

OA 

అగ. 

౧౫౭ 

CAO 

౧౫౯ 

CEO 

౧౬౧ 

౧౬౨ 

"౧౬.౩ 

౧౬౪౮ 

౧౬ 
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నవానాం వాథ సప్తావాముత్పవం కార యేద్విధిః 

దివ్యా న్లరికురూాః కుంభజ లేనాఫ్థావ యెేన్న ఎపమ్ ౧౬౬ 

భామేము తల్ధ్సృృలం (వోత్యు శిష్టతో యేన వె నృపమ్ 

తత్పత్నీం బూాభిషిం చేచ్చ గురుం సంపూజ్య పార్థివః. ౧౬౭ 

సువర్ణ పళుభూమ్యాదీ౯ దదా్య్యాదృత్విగ్భ క వవ చ 

దశీణాం బహులాం ద ద్యాజ్జీవో యజ్ఞ స్య దవ్నీణా. Oe? 

యది రాజగ్భ హే దోవ; కృత్యా మండపమ న్టికే 

పూర్యవద్ద)సాయజ్ఞం చ హోమం (ామణకేఒన లే, ౧౬౧౯ 

కుంభస్య సాధనం కృత్యా సపాహా_్తే (పభుం తథా 

స్నాపయేత్యు.ంభ తో యేన _పతిస్టా న్నక మేణ చై. ౧౭౦ 

దశ్నీణాం గురుపూర్వేభ్యో దత్యా కృత్యా౭_ం౦కు రా2_ర్చణమ్ 

శుభేఒనుకూ'లె నక్షుతే కృత్వా చై వాభిటేచనమ్. ౧౭౧ 

(పవిశేత్సూర్య హాం తు ధర్మ సి ధ్యైగురూదితః 

వవ వవ విధిః (వోకే గృహిణామపి సమ్మతః, ౧౭౨ 

రాజ్ఞాం పరార్థవృ త్తిత్వాత్ళో౭త తు (పకృతీకృతః 

సర్వగాసోపశాగాదిదివ్యాద్భుతశ మాయ వె. ౧౭౩ 

యథాశక్తి _వాన్మాణేభ్య స్ప్వర్ష్మం భూమిం పళూనవీ 

దద్యా తథా ఇికేషేణ దతీణాం భూరిసమ్మి తామ్. ౧౭౪౮ 

అనావృష్టినివృ _శ్ర్యర్గం కుంభం సంగ్భవ్యా పూర్వవత్ 

సర్వతీర్గం సమావావ్యా సమభ్యర్చా పగతో వా బేః, ౧౭౫ 

ఛాన్యపీకే తు సౌవర్ష్యం పద్భమస్థ్రద లై ర్యుతమ్ 



జ శ్ర క్స్ రౌ = ధి కా రః, 

సౌమపా(తే తు సన్న స్య 'బేవమూా వాస్యా తత్ర చ 

అభ్యర్చ్య తస్య చోశ్వే తు పీకే కుంభం నిధాయ చ 

కుంభనమూలే తు సుషికం సూచీవూ తం విధాయ చ, 

a జర అజ్మీ 
తద్ధారయా త్వవిచ్చిన్న రూపయా సీచయేద్ధరిహ్ 

సమిద్భి రై ఏతేసీభిస్తు పాలానీఖిం ఇా౭_పీ వా. 

అసో త్రరసహాసం తు జుహుయాత్సం చ వారుణమ్ 

అగ్నా (శామణశే ప ళ్చాద్దిశాహో మేషు పూర్వవత్ . 

అహోతరసవ్నాసం తు (ప త్యేకం పంచవాకు మ్ 
లు లి ం 

సవింద్భిర్టుహు మాద్వి ద్వా౯ వైతసీభిర్య భావిధి. 

సమిద్భిః పున రాజ్యేన వెతసీఖిః పృథగు నేత్ 

అప్లాధిక సహస్రం తు “ఇందం (పణయ నొ విత్యపీ. 

(శామణాగ్నిం విభామొకం దవథ్నీతే తస్య న్మజిణమ్ 

£89 

౧౭౬ 

౧౭౭ 

౧౭౮ 

౧౮౦ 

౧౮౧ 

ఆవాస్యా తు సమభ్యర్చ్ర్య “శ వ్రీప్రవళియేతి పళేోమయేత్ .౧౮౨ 

జీవం విశేవశో2_భ్యర్చ్ర కారయేక్స  పనాదికమ్ 

డ 
శ జ 

ఏవం జ్ఞాత్వా విభా నేశ త త్తత్క_ర్నసు గారవమ్. 

త్య్రహోది (తింశద్ధ్య_సా_న్త (్రామాణాగ ఇ యఖథావిధి 

దినే దనే పూయిత్యా కుంభం తేనైవ చీచమేత్ . 

సర్వా నే చేవమూ+స్నాప్య సముభ్యర్చ వావిర్హ చేత్ 

కర్శా న్తే స్యాన్ధహోవృష్టీ స్తస్మాద్య,ల్నేన కారయేత్ . 

అథ వొ వర్ణ కామా వా మోతీ పకు కామునః 

| సర్వోష్మద్రవశా నకి నిజ యార్చీ వ
ి కేషుతః, 

౧౮౩ 

౧౮౮ 

౧౮౫ 
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న్న్న పనాలయమా సాద్య అలంకృత్య చ పూర్య్ణవత్ 

కర్శగారవమాజ్ఞాయ సంభృత్య బహుధా పయః, ౧౮౭ 

-వూజ యేత్స)థమం యత్నాదాచార్యం స హి ఛారకః 

ఆచార్యన్సుపసన్నాత్మా శ్వ భాత్సాచ్యాం తు తేండులె £౧౮౮ 

కృత్యా పందక్తిం దశ్నీణో త్తరాయతాం విపులా _న్లరాహ్ 

శ్వ భాద్దవీ ఇతః కృత్వా కుండం (శామణక స్య తు ౧౦౫ 

అగ్ని మాధాయ కుంభాం స్తు నవ సంవేష్ట్య తంతునా 

అద్భిః _(పతాళ్య చోత్చూయ కుశ కరా క్పేన చా౭త్వరః, ౧౯ారి 

వీ రేణ పూరయితె గవ చోత్చూ లేన (కమేణ వై 

పం_క్తిం నిధాయోా౭..వీ భానై ర పీథా యో పరి (కమాల్, ౧గ౯ాం 

వ స్త్రేణాచ్భాద యేచ్చ క భంపూజా న్తేభ్యర్చ్య వె హారిమ్ 

స్య స్తిసూ కేన చానమ్యు సంస్థావ్య శ్వ భమధ్యమే, ౧౫౨ 

అర్చనో క్రఏ థా నేన సర్వం పూర్య్ణన దాచ రేత్ 

"తరతునా వేష్టిలే వీరం గృహీత్వా కరే ఘునః. ౧౯౩ 

విష్ణుసూ “కేన “వేపే” క్వేత్యాడై వ్రర్తుం,తః (క వమాద్దురుః 

"తయా సంస్నా పయేద్దేనము _క్రయా శీరభారయా. ౧౯౮ 

తథైవ పరిషిచాఒ్యగ్నిం మంతే )“క్వహ్లోర్ను ” కాదిభిః 

“అతోేదేవాది”భి స్తద్వదస్టార్ల మనునా తథా. ౧౯౫ 

జుహుయా ద్విమ్షుగాయ _త్యా అస్లాధిక సహ సక మ్ 

అభ వా స్నపనం యావత్తావదుద్వ ర్య మ _న్హితః. ౧౯౬ 

సారి టేన తు. చదాచ్లేన సంకోథ్యామ్లాదిభి సతః 

గంధోబేన సుసంస్నాప్య ఫ్లో కేన విమృ'కే_త్రతః. ౨ ౧౯౭ 



చ కీ రా. . ? చక క్ల ఇ. ధి కా ర్ి, 

వస్తాదిభిరలంకృత్వే సమభ్యర్చ క్ట కొధానతేః 

పాయ సాది హాపిర్ష ద్యాద్ద ద్యాదాచార్య్వదవీ, ణామ్, 

అనేన సర్వా౯ కామాంశ్చ లభేతాఒవిశయం నర 

(భున బేరార్చ నే చేత్తు సంస్నాహ్య (పముఖే ఘటమ్. 

తస్మాదాన్య తత్రైవ స్నా పయేదు_క్షగార వాత్, 

స ప్రపంచత్య్రహోన్యత క్సీరస్నా నం పకల్చ్ప యీత్ . 

వవం ఘృతాభిపే.కం చ్ కార యెత్సద్భశం ఫలమ్ 

ఇమామద్భూతే శా స్తం తు కాళ పా ద్యాః (సచత లే, 

అభ [పభూత శా స్టిం తు (పవయ్యామి తపోధనాః 

పూర్వవన్హుంట పాదీని కారయిత్యా యథావిధి. 

ర 

దిశొహోమం చ కృళతై ఇవ (శౌమణాఒగ్న్న యథోదితమ్ 

కుంభం సంసాధ్య చ _పాగ్వత్సప్తాహో నే విశేషతః, 

అప్లోత్తర శ తం వా౭_ష్ప చత్వారింశ ద థా౭ఒథ వా 

సంగృసన్య్య కలశానాన్తు సమభ్యర్చా వ్టీ=భిపిచ్యు చ, 

జీవం విశేవతోజ.భ్యర్చ్య హావిర్షద్యాదయం విధిః 

మహాశా స్ట్మికమం వే వినా కుంభ స్య సాధనమ్. 

అగ్నా (శామణశే చిల్వప తై) రాజ్యాప్లుకెః (క్రమాత్ 

అప్లాధిక సహసం వై హుచనేదష్టా కు రేణ తు. 

ఆజ్యేన వైష్ణవం విష్ణుసూ క్షం పౌరుష మేవ చ 

హుతోర్ట త్భ్భహాో నే సంస్నాప్య శుద్గ్ధస్న పనవ ర్త రనొ, 
ఖే 

ప్రశ]! 

ధ్ 

రాగ 

2౨00 

90౧ 

50.9 

౨౦౩ 

౩౦౪ 

అంగ 

౨౦౬. 

౨౦౭ 



తం? త్ అ తో పీ 
542 శీ, దైఖానసభగవచ్చా స్త్ర ఛార్ష వే 

సమభ్యర్చ్య వావిర్ష ద్యాన్నుపహో శా న్థిరియం భవేత్. 

కొొపాసనాగ్నా వేకాహం హుత్యా శా గ్థిం విధానతః, ౨౦౮ 

(బాహ్మణాళ భోజయితె (వ దద్యా డావార్యదనీ,ణామ్ 

అథ తుద్దివిధిం వక్న్యే వాస్తుహళోమం హు నే వ్రతః, ౨౦౯ 

బిల్వపత్రాదిభిర్లు తా పృథగష్టోత్తర ౦ గతము 

పుణ్యాహా స్తే గురుం పూజ్య భోజయే ద్బాహ్హాణానపీ. ౨౧౦ 

సర్వత్ర తు విక లేన ఘటసంస్కారమా చ శేత్ 

అథాత స్సర్వ శా న్దిస్స్యాదప మృత్యు భ యే తథా, ౨౧౧ 

(గపాళోచీ మహావ్యాథౌ పరచకభయి తథా. 

అర్గబంధువినాశే చ దుర్భికే చ పరాజయ. ౨౧౨ 

అభిజరభయే చెవ తాషతయనిపీడ నే 

విరుద్దేఒదాళ నః పా చే సర్వశా న్దిం సమా చశేత్ , ౨౧౩ 

సప్తాహం వా నవాహాం వా ద్వాద శా నేన వె పృథక్ 

అస్టోత్సరసవహా సం తు జుహు యాద్విధినా క్రమాత్ , 9౧౯ 

ఇతి శ్రీవై ఖొననే భగవచ్చా స్తే భృగుప్రోక్తా యాం సంహీతాయాం 

సకీర్షాఒధికాశే ఏకోనత్రింకో ఒధ్యాయః. 



ప్ర కీక్లా ఒ-ధి కా ఈ, 

అథ త్రింశ ౬ ధ్యాయః, 

అథ వనే వి శేచే.ణ తం్యతసంకరనిమృృతిమ్ 
వె వ్లవస్యాన్యతం(లేణ సంక కే దోవ మాది శేత్ 

(గామస్య యజమానస్య రాజ్ఞ రాష్ట్రస్య సంకుయః 

తద్దోవశ మనామైవ సాంకరగ్యమపహా య చ, 

పద్మానలే వై వైస్టవం చ విష్టుసూ క్షం చ పౌరుషమ్ 

పారమాత్శికమిం కా రా ద్యష్టాలీతిం విశేషతః 

అహ్ఞైోత్తర సహస్రం వా శత మష్టోత్తరం తు వా 

దోపగ "ర వముద్దిశ్య హు త్వా పూర్వవదాచ శేత్ . 

వైప్ట్వవం ద్వివిధం శాస్రం మునిభిః పరికీ ర్తితమ్ 

వె ఖానసం పంచర్యాశం వై వె దికం తాం|తికం (కమాత్ , 

వై ఖానసం వైదికం సె స్యాదై ఏదివే రర్చితం ద్విజై3 

ఎహె కాముమ్మిక ఫల పదం సౌమ్యం (శకీ_ర్థితమ్. 

పంచర్మాతమథాగ్నేయమై దికమతా_ల్స్వీకమ్ 

. ఆాపాదిపంచసంస్కా.రదీమోవద్భి స్ప మర్చితమ్. 

అ(శ్రీకరమథ (పో కృంకేవలాముమ్మ్క్మ పదమ్ 

సౌమ్యం సర్వత సంపూజ్యం (_గామాదిమ పఏశేవతః. 

(హాన్మాణానాం చ గ హేను స్తామ్యే నై నె వార్చ యేద్ధరిమ్ 

ఆగ్నేయ మర్చ యే_త్లద్యద వా స్త్వంగాలయే తఇా. 

.పర్వతాదివ్వం ణ్యేషు వివి "క్రేమ స్టలేష చ 

£9 
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విపావాసే జనావాసే నైవ కు ర్యాద నేన తు, 

సామ్యే వై ఖానసే మారే యద్యాగ్నే యేన సంకరః 

పంచరా. లేణ సం పావ్లో రాజూా-ళాష్ట్రం వినశ్యతి. 

తద్దోవశ వునాయెవ పద్మాగా జుహు మాత్మ_)మాత్ 

మహాోశా స్తిం విధా నేన సపావాం వా త్య్రహా న్తు వా, 

అష్టాధిక శ తై శ్చైవ సంస్నాక్య కలనై స్తతః 

'అభ్యార్చ్య చేవ జే-చశం సంపూజై నవ తు వె వ్రవాళ౯. 

భోజయిత్యా _వాన్మాణాంస్తు కార యత్వ్పూక్వవ ర్త ర 9గౌ 

పంచ రా తవిభానేన ' (పతిష్టాప్యార్చ నే కృతే, 

కాలేనా నరితే తస్పి౯ కుర్భాతౌమ్య( ప వేశనమ్ 

సౌమృ త్వా దాజ రాష్ట్రాణాం తత్స మృద్ధిక రం భవేత్ 

పద్మానలే మహాశా నిం హుత్వాదా చ తతః (కొమాత్ 

వె ఖానసేన విధినా విమానం బింబమేవ చ, 

సంస్క్ఫృత్య చోచితెస్పరె ఏసకాంస్కా- రః క్త రాదిభిః 

“శతిభ్ధాష్య త దార భ్య సర్వం తేనైవ వాచ చేత్ , 

ఆలయా, నితజేవానాం పరివారస్న పర చాన్ 'U ఫ్రీ ప 
పూజాయామప్వు ముఖ్యా యాం సంకరో నెవ సమ్మృతః, 

“మాహాత్మ్యం కిరు? వయ్య్యావి ఇాత్రఎస్య పువాలతో “౭_స్య వె, 

నాలం దేవాస్ర్రయ స్పేన్హాా అనన్తా౭_ప్యు పవర్షి తుప్ం, 

"శుణ్వన్తు మునయస్ప ్వే శాస్ర మాహాత్తు శ్రముత్తమమ్ 

యావచ్చ క్తి (పవత్యాటు జాతం గురక షా బలాత్ 
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జూసే శ్ర కీశ్తా ఒ:ధి కారణ. 

పురా చతుస్పుఖో (బహ సిసృమురఖలం జగత్ 

సుప్తోద్ధితశ్చిరం "కాలం (పా(కామిత్సర్ష కరణి 

వీసస్మార యదా ఛాతా. నిదయా( కా న్హమానసః 

'వేదాంళ్సర్లపభానాంస్తు నృష్రినె౯ావ పవ ర్త శే, 

చిన్తాతుర_స్తదా (అహో మూఢ? క ర్హవ్యక ర్మణి 

బహు ఛా ఛ్యాయమానస్తు న తేఛే కారణం స్వతః 

స్వశ క్యా యది భేయం స్యత్చర్యం చ కే విమూఫథీః 

న హి తత్కారణం లేభే వేదవిస్థరణం తు యత్ 

చిరాచ్చింతాం తు తాం త్య క్యా స్వస్థచి త్తః (పజాపతిః 

వృాత్పద్ధుమ భ్యే పురుషం పరమేణ సమాధినా 

చినమూమౌాస వె విష్షుమృుగ్య జు స్స్పామరూపిణమ్ 

తుపావ చ తదా (బ్రహ హారి పవణమానసః. - - 
ల ఈ 

ననామ చ తదా విష్ణుం శంఖ చ కగదాభరమ్ 

అర్చయామాస “జీ వేశం పొాడ్య్యాదట్టైర్వి గ హాస్సమైః, 

ముహుర్ముహుః: (పణమ్య్యూ=.థ మూర్చ్నా 'చేవం జగత్పతిమ్ 

నిర్వా ఫ్రజకరుణా లేశాబ్దేవస్య విమలా న్లరః, 

తుష్టావజగ దీ శానం నారాయణ ముజం ' విధిః 

“జితం తే పుండరీ కాత. నమ సే విశ్వ భావన, 

నమస్తే2 స్తు వాపీ. కేశ మవహాపురువ పూర్యజ 

దశ ౫ లపరిచ్చేడర హి తాన న్త చిన్నయ. 

సత్యజ్ఞానసుఖానన్ల స్వరూప జర మేశ్వర 

పంచవ్య్యూవా చతుర్వ్యూ ్యహోాన _నవ్యూూహోత్ధవ్కగవా, 

శక 
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విష్లో పురుషు సత్యాచ్యుతా-నిరుద్ధ జగత్ప తే 
౬ 

రా 

. "నిత్యము క్రజనావాసపరమవో్య మనాయక . 

(శ్రుభూనీలాదిపం సేవ్య దివ్యమంగ
లవి గవా. 

“శంఖచకగదాపాణో భ-కాభయవర్న పద. 

కిరీట పోర కేయూర కటకాంగదభూపి.త 

గై) చేయక పరిప్కాంర కటిసూ[తవిరాజిత 

తుళసీమాలి కా రాజ ద్విశాలోర స్
థలాజంచితే 

(పలంబయజ్ఞ స్తూ కాఢ్య కాస్తుభాభరణోజ్ఞ్యల. 

సర్వలో శేశ్వ రా౭_చి న్య శ్రీవత్సకృత.ఐతుణ, 

ఒదివ్యాయుధసమా సేవ్య క్రీతాంబరసుకో భిత, 

నిత్యనిర స్థితే నీర నే ంవిసారికరుణార స 

 మన్సస్మితముఖాంభోజ మధుఠాభర పల్ల వ. 

రుక్నాళ ర క్షన్మేతాస్యపాణెపాద నుఖోద్వహా 

న్నుభాలలాటసుభగ నునస స్వాయ తేకుణ, 

వృ త్తఫీవాయతభుజ. తనుమభ్య మపహాహానో 

_ విలాసపికమా కా న. )లోక్యచరణా2.౦బుజ 

జ్ఞానశ క్రిబలై శ్వర్యమీర్య లేజోని ధేఒనభు 
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చేర 

తెగ 

లెక 

వె౭ 

తె౮ా 

దైనా 

ళం 
“నమ స్వే విష్త వే తుభ్యం పురుషాయ నమా నమః. 

దమస్సత్య స్వరూ పాయ అచ్యుతాయ నమో నమః 

నమూా౭.నిరుద్దరూ పాయ జాసుదేవాయ కొడ్లీలాణే 

నమశ్చిదాత్సనేఒ-న_న్హ హ్ న్షరూాషాయ ధనినే 

ఫోన కే నయం న్టురయ్యకై తాత కాజలో en 
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అచ్యుతాయా౭_వికారాయ తేజసాం నిధయే నమః 

(ప భానపురు పే. శాయ. వేద వేద్యాయ "వేదనే ౪3 

నమః పర వ్యూవారూప నమోా విభవనిగవా 

అ_న్హర్య్రామిన్న ము _స్టే =.స్తు నమో౭.ర్భారూప శాశ్వత, రి 

సవ్నాసశీర్షం పురుషం సహ్మస్రాకుం నిరంజనమ్ | 

సవా్యస షాదం (తాతారం శరణం త్యం గతో౭_స్మ పివామ్. ౮౫ 

మాతా త్వం మే పీతా త్వం మే భాతా త్వం మే సఖామమ 

సర్వం త్వమసి పళ్యాత్మం_స్వయి సర్వం (పతిష్టితమ్. 'రో౬ 

సంసార సాగరం ఘోరమన_న్హం కేశ ఛాజనమ్ 

త్యామేవ శరణం పాప్య ని _స్తర వని మనీషిణః, రత్రి 

నహీ తే గోప్యలే కించిన్న వ్యా న్యవిదితం తవ 

త్వం సాఖీ దేహినా మేక స్పర్యం వ్యాప్య త్వ మేధ"సే, రతా 

న లే రూపం న కరణం కారణం నా స్టీ లే౭.నఘ 

త్వం కాస్తా సర్యలో కానాం (స్రష్టా పాతా హర౯ వారే, రగా 

అహం భవశ్చ శే (టవ్మా౯ (పసాదకోధ జావుభో 

త్వత్తో మే మానసం జన్న. పథమం ద్విజపూజితమ్. Ao 

విజ్ఞానం తదిదం (పొ _ప్టం (బహ్మాత్వం చ య దార్జితమ్ 

సర్వం తవ కటాతుస్య లేశో౭=య మధుసూదన, గ 

తనముసా(కా_్త నచి తస్య విస్తృత నగచూా మమ 

అ వేదవిహిత స్పర్లో మయా కర్తుంన' శాక్య లే, ౫9 

ప్రసీద పరమేశాన 'వేదభితాం (పయచ్చ్భ మే: 

4 ఇ 
ఇతి చిన్తయత స్తస్య బభూవాజఒ నవోపిలం. మనః ఛో 



38 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చ్భా స్తే, భార్లవే 

తెతస్తు భగ వాన్ గ్రహా వేదరాశిమవా ప్తవాన్ 

సస్థార నిఖిలా న్వేదాక౯ సాంగానుపసివద్దణమ్. 

పు రాణన్యాయమిోా మాం సాధర స్రశాస్రాణి సర్వశః 

చతుష్టష్టిశకలా కవ విద్యాస్థా నాని యాని చ, 

అంతర్జి తానాం ఖననా జ్వేదానాన్సు విశేషతః 

స విభుః (పోచ్య లే (బ్రహ్మో విఖనా (బహ్మవాదిభిః. 

నె వె భానసశ్చ ఛో వాన్ దోచ్య తే స స పితామహః 

జగత్సర్వమ శే పే. మేల 'వేదద్భ ప్లే మున వర్త సనా. 

(పాణాచ్చ చషువ _స్తద్వదభిమానాచ్చ మర్శణః 

హృదయాచ్చిర సశ తాదుదానాద్వా వినత స్తతః, 

సమానాచ్చ తథా పొనాదృపి శేష్టాని మా౯ దశ 

దతం మరీచినం నీలలోహిత భృగుమేన చ, 

తథాఒంగిర సమ|తీం చ పుల స్త ఫ్రం పులహాం తథా 

వసినస్టం చ (కతుం చైవ (కనూద సృజదబ్దభూః, 

నవ (ట్రహ్లాల వవై తే వినాస్యు ఇలలోహితమ్ 

చవేదానాం వ్యసనాద ర్బార్ (పొా(గూపం మిలితం తు యత్ , 

తాంతు వైఖానసీం శాఖా మే తాన ధ్యాపయన్నునిః 

నామ్నా విఖనసం (పాహుర్యం చ శాతాతపం తథా. 

భృగ్వంగిరోమరీ చ్యతిపుల స్త వ్రపులహాః (కతుః 

తథా వసిష్టో దతుశ్చ నవ (బహాణ ఈరితొః, 

(నవ (బహ వవై కే విన్యాన్యే సీలలోహి తమ్) 

ఏతే విఖన సళ్ళిష్యాళ్ళుుతి స్మృతివిధానతః 

గోర 

AN 

Ae 

AT 

౬9 

౬౧ 

౬౩ 



ప్రకీన్రాఒధికారః, 

తచ్చిప్యూస్తు మహాతానే మునయ స్ట త్వదర్శినః. 

వేదానుగాని శాస్తాణి చకుర్లోకహి తై ఏీణః 
కీ చిద ద్దహ్యాణి వై చె చ కుర్ల ఎన్యా(ౌ తాత కాసి తు. 

ధర్భుశాస్త్రాణి కేచిత్తు పురాణాని చ కే చన 

ఇ్రితివోసాం _స్టథాకల్నాన్ (వోచుర న్యే మహర్ష య? 

శ్ర చిద్యా నే రణం శేచిన్నా గ్రయమున్వే తజేతరల్ 

వాజ్మయం సకలం సర్వం శా స్ర్రబద్గం (పచ క్రిశే. 

తాం తు వైఖానసీం శాఖాం స్వస్తూ శే వినియు క్షవాన్ 

పద్ధభూః పరమో ధాతా తస్నిన్నా రాధన్యత్రయమ్, 

తాంతు చై ఖానసీం శాఖాం వ్యాసస్తు ఛభగవాళా నారి 

చే బుగాదిభేదై స్తు వ్యసిత్వా తు పృథక్ పృథక్, 

ఆదికాలే తు భగవా౯ (బహ తు విఖనా మునిః. 

యజుళ్ళాఖానుసాశేణ చే సూతం మహా త్తరమ్, 

వర్తాక మాచార యుతేం (శాతస్మా రృసమన్వితమ్ 

యత్చూ._తొద్య్వ న్తమభ్యేషు భగ వాక ఎిస్తుంవ్యయః, 

యప్షవ్యో గీయే యస్మాళ్సర్వనూత్రో త్ర తమం తు తత్ 

చేదే వైఖానసే సూతే యొ ధర్మః పరికీ ర్తితః, 

సరె రై పస్ఫధర్ణాను శ్యేయోా నాఒ్యత కార్యా విచారణా 

స్వస్యూతస స్య పరిత్యాగాద న్య సూత్ర సమాకశ' యాత్. 

సద్యః పతతి వై విపో న వేదస్య సమాః వ్ య్ 

సూతం వైఖానసం యత్తు వేదస్సం: వతిపద్య కే, 

వతడై పఖానసం సూత్రమన్యస్యూతా౭-న పేవ్కీతమ్ 
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౬ర 
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౬6 

౬౮ 

౭0 

౭౧ 

౭8 

వ్ర 



కక0 శ్రీ వెఖాననభ గవళ్భా చే సే ఇ భార వే 

వతచై పఖానసం సూతం సర్వ వేదార్థ సంగవాః, 2% 

వవవం సర్వవి_వాణాం సామాన్యమభిధీయ లే 
రా 23 | 

వెఖానసస్య సూ్యతస్య వాన్నీ వ్యాానుణక స్య చ. రి౬ 

. నారాయణస్య దేవస్య నూాహాళ్ళు ఫం నావబుధ్య లే ల 

యథా వేదేషు సర్వేషు సామ వేదః (కశ న్య తే. ౭2 

తథా సర్వేషు సూ శేషము సూత్ర మేతత్స)శ స్య తే | 

అగ్ని రై కఖానసం శాస్రం విష్ణుర్వేణాశ్చ శాశ్వతాః,. ౭౮ 

గాయరతీ వైప్లవా విపాస్సపషై తే బహుపావనాః 

అధీ కేషు చ వేబేషు సాంగేసషు లభ తే ఫలమ్. రా 

తత్ఫలం లభ. తే సద్యస్నూతే మేతత్సథకా ద్విజః 

అగ్నీపోమాదయా చేవా యే యబజ్ఞాంక వా విర్భుజః, ౮0 

"లే స్వే సూ తమా శిత్య వైనం గచ్చ ద్ధి మాధవమ్ 

శారీరాణ్యన్యసూ తాణి తా స్వర్షపలాని చ ౮౧ 

వైష్ణవం సూత్ర మేతద్ధి సర్వసిద్ధికరం పరమ్ 

ఆద్య త్వాత్సర్వసూ తాణాం వైన్టవత్యాద్వి శేమతః. ౮9 

మయానున ర్తితం తద్వత్కా-శ్యప్మాతిమరీ చిభిః 

యన్మిన్నేవ తు సం పో కే మూతే విఖనసా పురా* ౮3 

వనస్థానాం తు. సర్వేషాం విధిశ్ళామణ కాభిధః 

వాన ప్రస్థాన స్తతస్ప శే యే ద్విజాశ్చాన్య సూ తిణః ౮ 

తత్పూ,తవిధ్యనుష్పానాత్స గ్ర లౌ వెఖానసా అవికా 

కిం బహూ క్టేన విధినా సర్వం వైఖానసం జగత్ .. లగ 

భర స్మి వ్యోోమ్ని యచ్చా2_ రే. య ్తేజస్తు త యోగా మయన్ 



క్ర కీళ్లాఒ ధిశా రః. 

తదై్యైఖానః జరం (బహ ఇతి వ్రేదాదథీినుహి, 

శాస్ర మేతచ్చ సూతం చ సర్వేపూమవీ జీవనమ్ 

యే వైఖానససూ( తేణ సంస్కృ తాస్తు ద్విజాతయః. 

తే విషుసదృ కా జ యాస్స శ్వేషాము త్తమో త్తమూాః 

వైఖానసానాం సర్వేషాం గర్భ వెప్లవజన శ్ర సామ్ 

నారాయణస్స ర్రయం గర్భే ముదాం భారయ తే నిజామ్ 

'వీహై వె ఖానసాఖ్యా యే తే భక్తా స్థత్త పముచ్య శే, 

వకా చన్రినన్సుస త్త్వస్థా దేహా నం నాన్యయా జినః 

విష్ణోః [(వీయతవమా లోకే చత్యారః పరీకీ రితాః, 

అశ్వద్ధః కపిలా గావ స్తుళసీ వెష్లవా ద్విజాః 

“ర్ధజేవు _్రావర్ణణా శేషా (బాన్మాణేశు చ చెక్ల్షవాః. 

వైవ్ల వేము పరం (కోపా యే వై ఖానసస్యూతిణః 

వెన్లపీం (శ్రతిమాం లోశే విషం వై ఖాససం తథా, 

. గంగాం విమ్ణుపదీం దృష్ట్వా సర్వపామై ః (పముచ్యతే 

మూలమస్యాపి శాత్ర్రస్య సార్ల కోటి పమాణతః 

. ఉపాడిశత్స భగవాళా అసభ్యం నైమిశే వనే. 

ఇతి సంచేపకః (పోక్తం మవో త్సరం స్మూతశాస్ర్రయోాః 
తస్ఫాదై క్టిఖానసా విప్రా స్పంపూజ్యా, భగవత్సియాః | 

పూకా_న్దే స్నపనాన్రే చ తథాన్దే చోళ్సవస్య, చ 
.ఆచార్యనుర్భకం చాపి సర్వా౯ వైఖానసాం స్థథా, 
ద్రుతం బూ జల లైన ప శాస్ర త జ రష్ట్రం సనూళ కేల్ i 

బాలి 

౮౮ 

లన 

౧౦ 

గి 

F౯౩3 

FA 



తిఠ9 శీ వైెఖానసభగవచా ఇ శ్రే , భార్షవే 

యః పూజ క మనాదృత్య విప్రం వెఖానసం' హఠాత్ క, 

తీర్థం గృహీతుం (ప్రథమమిచ్చేత్స పతతి (నమ్ 

యః పూజక మనాదృత్య విప్రం వైఖానసం పునః, నాం 

(ేసాదం బేవదేవస్య (వథరుం తు జిన్ఫుతుతి 
(ద్రహావాత్యామవాన్నో తి తత్వూజా నివృలా ఛ వేం న్ా 

యః పూజక మనాదృత్య కోపం వెఖానసం పునః 

యాద్భశీ మహీ దేవ్నాగో వాంఛత్యపచితిం జనః న్ా 
bee 

చతు క్వేద్యపి సో వ్మిపస్పద్యశ్చండాలతాం (వ జేత్ 

తత్పూజూ నివ్ఫలా చ స్యా_దాజ రాష్ట్రం వినశ్యతి ౧౦౦ 

వట్కా-లం వా (తీకాలం చనా ద్వి కాలం కాలమేన వా 

ఆలయమే భగవత్పూజా సౌమ్యేన విధినా కృతా ౧౦౧ 

సర్వసంపత్కరీ సా స్యాజ్జగతామితి శాసనమ్ 

త తార్పనే తు శుద్దాత్మా పూజకః పరితోవీ.తః, ౧౦౨౩ 

కేన రాజా చ రాజ్యం చ యజమానశ్శ్చ నాన్వయః 

సర్వలోకశ్చ సంతుష్టో వర్ణ "జే _్రవ్మా తేజసా. ౧౦౩ 

అ(౫ం వృతస్య రాజానో మూలం వృకుస్య వూజ కాః 

తస్మాన్ఫూలం న హింసీయాన్మాలాద గం (పరోహాతి, ౦౧౪ 

ఫలం వ ఏతస్య రాజానః పుష్పుం వృతుస్య పూజ కా; 

తస్మాక్వవ్పం న హింసీయాత్తూప్పాత్సంజూయ తే ఫలమ్. ౧౦౫ 

'జీవస్యం _వావ్మాణన్వం చ సన్మానం పూజక స్య చ 

యస్తు న (తాయ శే రాజా తమాహుర్చ్రవ్మాఘాతుకమ్. ౧౦౬ 

దుర్చలానామనాథానాం బాలవృజ్గత పస్వి నామ్ 



ప కే రా జై ళు చా = థె కారః, 

అన్యా యః పరిభూతా సాం సశ్వేపాం పార్థివ గతిః, 

రాజా పీతా చ మాతా చ రాజా చ పరమో గురుః 
'శొజూ చ సర్వభూతానాం వర్మితాతా గురుర్భుత్య. 

దావాగ్నిదవదగ్గానాం రాజా పూర్ణమివాం.భ సా 

'సము[దమివ తృ్య ని _బాహ్మణా వేద వాదినః, 

దవాత్యగ్ని సేజసా చ సూర్యో దవాతి రక్షిభిః 

"రోజా దవాతి దంజేన వి పో దవాతి మన్యునా, . 
al 

మన్యు(కవారణా విపాశ్చక (కుహూ రణో హరిః 

చకా త్రీక్లతరో మన్యు స్రస్మాద్విప్రాన్న కోప యిత్ . 

అగ్ని దగ్ధం (వరో హేత సూర్యదగ్గం తథౌవ nn] 

దండ్య స్తు సం(పరో శే మాత (బహ్మశాపవాతో వాత, 

ఆపద్యపి చ కష్టాయాం నావమాన్యో కీ మా పూజకః 

'అక్చశేన తు తు ప్టేన యదుక్తం చేవసన్ని థో _ 

కీకతి 

౧౦౫౯ 

౧౧6 

౧౧౧ 

గ౧౨ 

“౧౧౫౩౫ 

త దా్వగ వం తు హా శేశ్వాక ష్టం నావమాన్యో. £ క్ పూజకః 

_అర్చకం కోపయేద్యస్తు స న హి దేవస్య. కోపకృత్" 

చేవేశం తోవ యీద్యస్తు స-హి పూజకతోమకృత్ 

౧౧౪౮ 

గంధం పువ్చం. తభఖా మూల్యం తాంబూలం చాత తోదికీమీ. ౧౧౫ 

(వసాదం చాకి దేవస్య (పథమం పూజకో౭ర్హ లి. 

| వడంగవీదుపాం' చెవ గ్రతు వవరయాజీనామ్, 

వెఖానసః పునాత్య గోప్తీం వ్మిపశతస్వ తు 

ఫలాభిసంధిరహితం సర్వం: కళ్మా౭-ఖలం కృతమ్. 

(బహ్మార్ప్ణధితహా కుర్యాత్స " 'భచేచె క్వైక్షవోత్తమః 

శర 

౧౧౬౫౬ 

౧౧౭ 



అల్లి వాక్స్ కిి4 శీ వైఖానసభగవచ్చా ప్రే, ఛార్లచే 

నాన్యం దేవం నమస్కు_ర్యాన్నాన్యం దేవం (పవూూజ యేత్ , ౧౧౮ 

అర్చ యేత్సతతం ఛ్యాయేన్నా రాయణమ నాయమ్ 

- -శాయేన మనసా వాచా సతు వైవ్టవ ఉచ్యతే, ౧౧౫౯ 

తిర్యక్పుర్యడధరం చైవ పామండినమ వై్టవమ్ 

'దేవాగే పూజయేఒనై ఇవ తడై ఏప్లవవిమాననా. ౧౨౦ 

అభ్యర్చా ర్ట విమ్ణుభ కా ఘా వెప్టవా భగవత్చి్యయాః 

అవైవ్షవస్య పూజా తు తేపామ్మ(- సుదారుణా. ౧౨౧ 

తస్మాక్సర్వ(పయ ల్నేన త్య జేద్దూ రాద వైవ్ల వవమ్ 

యే తు సామాన్య భా జేన మన్య చే పురుపో త్త తమమ్. ౧౨౨౩ 

రు|చాదిభి స్పహాజ్ఞా నాతే౭_పి ఫ్రా అవై వ్ష్లవాః 

. నేవు ్రావస్హుణాశ్య్రేష్టా (వావ్మాణేషు విపశ్చితః. ౧౨౩ 

విపశ్సిత్సు కృతధియ స్తే నువు కరార ఏవ చ 

కర్తృ షు (బహ్మవిదుపో యె హి భకా జనార్హ నే, ౧౨౮ 

వివ్యుభ ్ తేషు సర్వత్ర (కోపా వె భానసాస్స తాః 

_తస్మాత్సంపూజ్య సర్వాదా భక్త్యా వైఖానసం ద్విజమ్. ౧౨౫ 

విమ్ణుభ క్షం తతః పూజ్య యథావర్జానుపూర్య వః 

గోప్యిం సమర్పయేత్కా- లే భోజ్యా శ్చా౭_న్యే ద్విజాతయః, ౧౨ 

(స్ర్రీయః పూజ్యా విధానేన వైష్టవ్యో 'వైవ్వబా([శయాః 

న హి సాధారణీ సృష్టిరె (వ్లవీతి విచి న్రయేత్ , ౧౨ 

జన్మాంతర సహ_సేము తపోధ్యాన సమాధిధిః 

నరాణాం తీణపాపె నాంకృష్పె ఇప భక్తి క్రి (వజాయ లె. ౧9 

న వ్యాభాగవనై ర్విష్ణుర్ణాలతుం స్లో సోతుం చ తత్త్వతః 



న 

శ్రకీర్లా ఒధికా 5, 

(దష్షుం వా శక్యతే మూ రై; (ప వేష్టుం కుత వవ హి 

తద్భ క్తి భావితాః పూతా నరా _సద్రత చేతసః 

ఇవ న్తి వె భాగవతా స్తే విష్ణుం (పవిశ_స్టి చ, 

అనేకజన్మసం సారచి తే పాపసముచ్చ యే 

వారి ణే జాయతే పుంసాం గోవిందాభీముఖీ నతిః, 

గ్రచ్వేవం యాతి నోవింజే ద్విజాక౯ "వేదాంశ్చ విందతి 

యో నరస్తం విజానీయా దాసురాంశ స ముద్భవమ్. 

పావంజేవు రతిః పుంసాం హేతువాదానుకూలతొ 

జాయ తే విమమాయాకః పతితానాం దురాత్మనామ్. 

యదా పాపక్షుయః పుంసాం తదా' దేవద్విజాతిము 

విహ్లో చ యజ్ఞ పురు యే. శ్రద్దా భవతి నిశ్చలా, 

యథా స్వల్పావ కేవస్తు నరాణాం పాపసంచయః 

భవ స్తి కే భాగవతా ని శ్ఫ్రేయశ పరా నరాః, 

(భావ్యుతామ్మత సంసారే నరాణాం కర్శదుర్ద మే 

వా సావలంబనో హేకో భక్తి కీతో జనార్హ నః. 

కరుణా మనసా వాచా (పాణినొం యోఒననూయకః 

భావన_క్రశ్చ గోఎంబే విష్టా భాగవశో హి సః, 

యో _బాహాణాంళ్చ వేదాంశ్చ నిత్య మేవ నమస్యతి 

న (దోగ్ధా పరవిత్తాజీ స్పహి భాగవతః స్త తే! 

౧౩౫౧ 

౧౨౨ 

౧౩౩ 

౧౩౮ 

౧3౫ 

రావె 

౧౩2౮ 

స ర్యాకా చేనాకా వారిం వేత్తి సర్వాళా లో కాంశ్చ శీరవమ్. 

లేభ్యశ్చ నా౭.న్భమాత్మానం న హొ భాగవతస్స తః. 

దీనం మనువ్యుమన్యం వా బపశుపడీ పిపీలి కాః 

తరుపాపాణకాస్టాదీ౯ భామ్యంభోగగనం దిశే, 

రా3గ౯ొ 

౧౮౦ 
_—_ 



స్టకరీ ఫి శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే క ఛార్ల వే 

'అత్తానం చాపి. చేవేశాద్య తిరి (క క్షం జనార్ల నాత్ 

యా న జానాతి పుణ్యాతస్త స స హి భాగవతస్స తః. ౧౪౧ 

సర్వం భగవతో భాగోే యదభ్ఫూతం భవ్య సంస్థితమ్ 

ఇతి యో వై విజానాతి స హి భాగవతేస్స బ్ర్ఫతిః, ౧౦౨౩ 

భవభీతిం హర తేవ భ_క్టిభావేన భావితః 

ఛగవానితి యచ్భావస్య తు భాగవత స్ప తః. ౧౪కి 

భావం న కురు లే యస్తు సర్వభూ తేషు పాపకమ్ 

కర్శణా మనసా వాచా సతు భాగ వతిస్ట్మ ఎ్రలేకి* ౧౭౪ 

బాహ్యార్థనిర శక యూ భక్తా భగవతః [కియామ్ 

భావేన నిప్పాదయతి జై జేయోా “భాగవత హూ సః, ౧౦౫ 

నార 'లనా యస్య నున్నిగ్గా న చోదాసీనవృ త్రయః 

పశ్యతే స్పర్వ మే వేదం విమ్షం భాగవతస్పృ హీ. ౧౪౬ 

సుక పెనేవా తపసా యజ్ఞో ర్వా బహుదథీ.తై 8 

తాం గతిం న నరా యాన్తి యాం తు భాగవతా నరాః ౧౦౪౭ 

యాగచ్యుతె ర్భాగవతై బ్రేవరాజశ్ళత్మకతుః 

అవాక్నిరీక్యు కే వ్యజీ కిము యే యోాగపారగాః. ౧౪౮ 

యజ్ఞ నివ్బ త తయీ వేదా చేవా యజ్ఞ "వకేః కలే 

తత్తోమణాయ యత తే స హి భాగ వతస్స్మృతేః. ౧౪న 

యేన సర్వాత్మనా భక్త్యా విష్టా భావో నివేశితః 

యు _క్షత్యాతకత కృత్య త్వాత్స హి భాగ వతస్స ృృతః* ౧౫౦ 

(వతినాం య యజ్ఞ భురువః ప్రూజ్యో విస్థురసంశేయః 

ర్త కసే సతః పూజ్యా యజ్ఞ పతిర్భ రః 



శ్ర క్రీ ర్తా ఒ ధి కా రః, 

వె ఖానసానామారాధ్య స్త వోభిర్శ్మధుసూదనః, 

భ్యేయః పర్మివాజకానాం వాసుదేవో మహాత్మనామ్ 

నవనూ[శమిణాం విమ్ణుస్ప ర్వపాం చ పరాయణమ్, 
వ్ 

న దానై ర్నతపోభిశ్చ (వీయ తే భగవా౯్ హరిః, 

వర్షా వకాచావతా యథా స పరితువ్యతి. 

వర్హ్మాశ మా రవతా పురుషేణ పరః పుమా౯ 

విషురా రాధ్య లే కునా నాన్య సతోవకెరకః, 

దాం య అంచి అంటి 

అతాను శేషు దోపేవు (పాయశ్చిత్తం [(పవత్యుతే 

పౌండరీ కాగ్ని మాసాధ్య పరిషిచ్య చ పాథకమ్. _ 

వట్క్చృతో గ వెన్టవం తద్వచ్చతు మ్కాత్యశ్చ వ్యాన్ఫాలతీః 

అష్టాకురం చాన్ట్రకృత్వ స్తథా చ ద్యాధశాకుర మ్. 

హుత్వ్యా ద్వాదశ కృత్వస్తు నిమసూ_క్రం చ పారువమ్ 

వకాతరాదిసూ క్షం చ (ఫ్రీభూసూ _కృద్యయం హాం చేత్, 

దేవం సంస్నా ప్య చా౭.భ్యర్శ్న హావిస్పమ్యుజ్ని వేదయేత్ , 

అనేన విధినా తత శా_న్తిర్భవతి శోభనా 

_“.హోాదో శేషు చ పునరు క్తహోమైస్పహైవ తు 

పారమాతి  కమిగాంకా రాద్యష్టాశీ తిం విశేవతేః, డు 

హుత్వా ష్ 'సర్య చై వత్యమష్టాభిశ్చ శతెర్టచుః 

'జేవం సంస్నాప్య చాభ్యర్చ్య హవిస్పమ్యుజ్ని వేదయేత్ . 

ఇతి శ్రీదెఖానసే భగవచ్చా స్తే భృశుప్రోకాయాం సంహితా యాం 

వ్రశీక్షాజధికానే త్ర,ంశో ఒధ్యాయక, 

or] 
wa తరోకా 

శ్లిక్ల? 

౧౫౨ 

౧౫౨౩ 

గరగర 

ORR 

౧గ౬ 

౧౫౭ 

౧౫౮ 

౧౯ 

౧౬0 

౧౬౧ 



- క్రీక్రరి శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, ఛార్ల వె 

అగ్లాక త్రి,ంళ ఒభఛ్యాయః. 

ర సంప్రోకుణత్రయమ్, rn 

అథ వయ్యామి తతో క్యపాయశ్చి త్తస్య సం్యగవామ్ 

జలసం(పోతుణం చైవ లఘుసం(పోతు.ణం తథా, 

మహాసం[పోతణం చేతి _పాయశ్చీ త్తం (తిఛా స్థృృతమ్ 

నిమిత్తే సమనుపా ప్రే జాతా గారవలాభువమ్. 

వత్యుమాణ కా రేణ సద్య స్పం_పోతుణం చరేత్ 

సం పోతుణవిధానస్య న కాలనియమస్స్మ ్రలేః= 

న కుర్యాన్నాసనత్ముత తిథివారాద్య వేశుణమ్ 

తస్మాన్నిమి త్తే సంపా్తే సద్యస్పం_పోతు.ణం చరేత్. 

చేశ కాలాద్వ వేయా నిమి తే సతి గారవహ్ 

బహుజీ శేషు మచెకస్ని౯ ౫ సావరే జంగమే౭._ఖభ వా. 

అర్చనాయాం విహీనాయాం కాలా౭_తీ తే విపర్య యే 

నిర్మాల్బపూజ నే 3 చెవ నివేదితేసివేద నేం 

వాకా శూ2_ప్యర్చనాహీనే నిత్య స్నా పనవర్డ నే 

బలివళోవూదిహీనే చ గిత్ర్యో్యోత్సవవి వర్ద నే 
జ 

(పాకారాభ్య నే (పామే (సమాదాదశుఛ సతి 

అస్పృళ్య్వాగమనే, తత చండాలాడై వో చవేశ నే. 

శకుక్కు_ట నరాహోస్ట్ర్రాగర్జ భానాం (పచేశన 

ఉదక్యయా సూతికయా పావండా దై దై సర థాపి వా 

కురడగోళ్న వ్రత శ్రవ్య తురుప్యా-ది వ్ర చేశ నే 



క్రీ రా ఇ ధి కా రః, (లి 

అన్యసూ,తిద్వి జై'స్స వె లపై మోాహోద జాన తో ఒపీవా, 

మహావాతవా తే వింబే సంసినే వర్షబిందుభిః 

విణ్మాతరుధిర్భస్తావే బహుజ ల్సే చ మెైథునే. 

వవనూదినిమి లే తు జలసం పోకుణం చశేత్ 
నై వాసం పో లే చిం బే హరిర్వసతి నిశ్చయః. 

తసాస్త్రద్చిం బవిళుద్ధ ్యర్థం సం్యపోమ్ష్యైవ సమర్చయేత్ 

| దోపాధిశ్యే సముత్సన్నే లఘుసంపోకుణం చేత్ , 

శాన్ట్రుమోభీ చ దుర్శితే తం|తేసంకరదూవ ణే - 
ర ఇ 9 

శూ దై )ర్వాఒథానులో మైర్వా పావు ండైర్భమి తై రవీం 

ఉదక్యయా సూతిక యా పతి తై ర్వాఒథ పాతకై_ః 

చండాలాదై ౪ః పవిస్టే చ గర్భాగాశే విశేషతః. 

న. 
Ra 

సూతేర్యా కుండగోలాదై. వీ సఖా చేవలకాదిభిః 

శ్వకుక్కు-ట న రాహాదై్యై (శవిస్టే .గార్హ భాదిభిః. 

ఉలూకగ్ళధ కాకా దై ర్ట (కవి స్టైఒ న్తర్హృహే తథా 

_ తురుప్కా-బె §ః _విస్వే వా శు కణోణిత యోరపీ, 
క 

విణ్మూతా చేర్విసన్లే బా గర్భా గాశేర్ణ మండే 

త్విహాదూర్థ్వం విహీనే తు పూజనే దీపవర్డనే. 

వక రాతమలిిక మ్య దేవే (గ్రామాంతరస్థి లే 

అగ్నిచాహేఒశసీపాలే గర్భాగాలేఒర్భమండ చే, 

| అన్యనూత్య్యర్చి తే విం'జే స్ప మే వా బుద్ధిపూర్వకమ్ 

అనై ఫ్టరను కెర్లో మెళ్ళో లఘుసంప్రోకుణం 
చేత్. 

ల టు 

నుహానిమి త్తే సంసాస్షే నుహాసం(పో
తుణం చేత్ 
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$60 శ్రీ వైెఖానసభగవచ్చా ప్రే భార్త వే 

చ్వాదశాహోత్పమౌార భ్య వత్సరా న్లం విధానతః, 

హీనాయాకుర్చనాయాం చ నిత్యే నైమిత్తికే తథా 

శియాహీనే విపర్యాసే హీనే మాసోత్సవాది శే, 

నిత్య స్న పనహీ నే౭_ వ్ర మూ తాదానవిహీన కే 

_బలిహహోమాదిహీనే .చ సంపాస్తే శాస్త్రసంక శే. 

దీవమాదిషు టానేషు వత్సరా నం (ప్రమాదతేః 

వర్గ చాం పరివారాణామాశితాల మే సీ వినామ్. 

ధ్వజారోవాణపూర్వం తు కృతే. కాలోత్సవాది కే. 

వి పాదిమరణే [పాస్తే జేవాగాశే విశేషతః 

గర ర భాఒశ్వలులా యా ష్ట్రశ్వసూక రముఖ మృతే 

నజాదిమృగనాశే చ చేవాగాశే (పమాదతః, 

చండాలాద్య న్యజాతీనాం మరకో వా విశేషతః 

శూదె దె )ర్వాథాను లోమైర్వా పాషండేః పతి తాదిభిః. 

సంస్పృే క చెవ్వవే చింబే తురుప్కూ_దైె ర్రర్హులిమువెః 

'స్పృసే స్వీ చండాలాటై చెఫర్వా మహాపాతక దూపి. తై 8 

వమాన్తేకనిపా తవా మహాగేల్కా. కత నేఒవి బా 

హిశోవ పలవశే చ పాంసువశ్తే విశేవతః 

సారే వింటే వల్మీక్య సముద్భ వే 

శిథిలిభవనే వాపి చాష్ట్రబంభే విశేవతః. 

జీశ్లే స్తంభాదిపత నే జీవాగారేన పీక్ళ తే 

అగ్ని స్పశ్చే చ జేరస్య మనుప్య(ప కుసవే తథా. 

సుధాకర్మణే సర్వత్ర గర్భ శేవోదిశే నః 

9౮ 
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ధృకీశ్ణా౭ ధి కార 

కీంజేషు గర్భ గే టే వా కృమికీటాదిదర్శ నే. 

హసనే రోదనే చైవ భాపగే చ వి శేవతః 
స్వేద శోణిత యూ ర్వాపి దనే వర సంకుయే. ఎ ఎగా గణ 
బమా నే మండే వా౭_థ యత రు తాపి వా హాెరేః 

జీవా గా జే సముత్స్ప న్నే దో పే టే తేషు వా పృథక్, 

దుర్భి తే రాష్ట్రసంవొ భీ దుర్నిమి "తేషు చైవ ప్ 

దుస్స పశ్నే భూమికంటే వా పరశరాజాద్యాష్మదే. 

భూగుస్తే వోద్ద ఎ తే వింటే చిరమన్యాలయే స్థి న్ లే 

అతి క మ్య తోరం తు చేవే (గామా న్త నరో స్థితే. 
న 

కుండనగోలకసూతా 2ై వర్రీ థీ తె అేరర్చనే కృతే 

అనుకాని చ సర్వాణి దురితాన్యద్భు తాని చ 

దృష్ట్వా తు యజవూానశ్చ యే తత్సరిన రే జనాః 

(ూావుస్టితా జనా శె “నువ రాజా రాష్ట్ర్రం చ యత్నతః 

జ్ఞాత్వా శాస్త్రోక్త కవిధినా దోవజం భళి కశ; ఫలమ్ 

మేహ సం|పోకుణం కు ర్యాన్నవకీదోపా పను త్త తయ. 

మస షో పేమ సర్వత్ర మహో శా న్తిర్విథీయ లే 

పూర్వం స్థాపిత బింబస్య న సాధారణహేతునా. 

స్వాత్స్వునస్థ్పాకనం తస్మాన్ధహో సం వోతుణం చ'శేత్ 

మహాసం పోతు ణబి భేర్నూతనస్తాపన స్య చ, 

స్వల్ప ఛేద ఇతి (వోక్ర్తమృువ్భిః కాశ్య పాదిభిః 

జలసం( పోకుణవిధిం (కు సత్ష్య్యూమి తపోధనాః. 

యజమా నా౭_భ్యనుజ్జాతో గరుస్సా ష్ష్ షిభానతేః 
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$69 శ్రీ వెఖానసభగ వచ్చా స్తే స్స్ శ్రార్ష రవే 

_ ఆలయాభిముఖే వాజనీ దవ్నీణీ వా మనోరమే. 

స్టండి లే సెకళతే కుబ్జ వుణ్యాహోగ్ని ముఖాత్సర మ్ 

వాస్తుహోమావసానే చ దోషదుప్టం తు యత్ స్టలమ్, 

పర్వగ్ని పంచగ వ్యా భ్యాం సంస్కృృృత్య పిఫనా బుధ; 

బింబం పురువసూ శ్తేన కలశై రభిషిచ్య చ 

వషట్ దోణధాన్య రాక? తు పంచకుం భొన్ని భాయ చ 

'వ(స్రయుగ్నేన సం వేష్ట్ర _పతిమూ_ప్టేషు నివీ. పేత్ | 

నాళికేర్నామపతాడై శ్రర లంకృత్య పృథక్ ఘటా౯ 

పంచనూ క్షం జపితే నీవ పంచ కా న్తిభిరేవ చ. 

పంచమూ ర్షిభిరా వావ్యా సమభ్య ర్వా వ్ర-ఫ్రవగ హైః 

"పళ్చాదగ్నిం పరి స్తీర్య పంచసూ క్షం హునేత్సుధీః, 

ఈం కారాదీంశ్చ జుహు యాదషాకీతిమతేః కరమ్ 

పంచవారుణమం శై శ్చ మహావ్యాహృతిభిస్పృహా 

పళ్చాదగ్నిం విసృ డై విన గుర వే దఠ్నిణాం దబేత్ 

నిప్యా హీనసువర్షం చ వస్తాభ రణరకుండలా౯ 

పశ్చాత్యుంభజ లేనై వ |పోకుయిత్వా సమన్త)కవ్ 
[పభూతం చ నివేదై వన నిత్యార్చన మథా=_ చరేత్, 

అనేన విధినా దోపో నశ్య త్యేవ న సంశయః 

తద్చిం బే చేవసాన్నిధ్యం భ వేదిత్యాహ ఇకాంగి రాః. 

వతావానేవ సం పోకే జల సం పోకు ణా కమః 

లఘుసం పోకుణం కుర్యాడ్యజమా నేన వె గురుః, 

యథార్హ్యం పూజితః పూర్య్ణమారంభ దివ సాదథః 
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చు రా = ధి కా రః, 

- త్య హే వొ ద్వయ హే వావీ కృత్వా చే వాంకు రార్భణమ్. 

శాపాసనాగ్నా శ్య్వోభూ లే వాస్తుహోమం విధాయ చ 

. పర్యగ్ని పంచగ వ్యా భ్యాం కోధయిత్యా సనుంతేతః, 

అభిపిచ్య చ 'జీచశ మపోతరశ తెరుళు; 
డ్రం యా ఇ 

శోధయిత్యా కథా నేన వస్తువాస్తు పరిచ్చ దా౯. 

పళ్చాత్స దాగ్ని నూ సాద్య కృతాషభఘారం విధానతః 

కుంభ పూజాం తతః కు ర్యాత్సమ్యుక్ ధ్యాన యుత * గురుః. 

ద్వా త్రింశ త్ప్రస్థ సంపూర్లా౯ కుంభానావాత్య కోభనా౯ 

తంతునా వేష్టయిత్వా తు తోయరావూర్య మరంత్రతేః. 

వడ్భార భాన్యరాశే ' తు వేద్యాం స సప్తదశ (క్రమాత్, 

వ(స్ర్రైయు గ్భోన; సం'వెష్ట (వతిమా స్తే సేవ నిత్నే సేత్ . 

నిష్కషతయకృ తాం స్త్మతే నవ రత్నాని యత్నతః 

అధ అమి జ్ స, 
రత్నాలాభే సువర్ణం వా (శు త్యేకం నిష మేద్ద శే. 

గంధపు పైైై స్పమభ్యర్చ థి నాళికేరామపల్ల వై కె 

ఆయు భః పంచి _స్తద్వత్తో రకా క్రౌరప్ష మంగ లః 

అలంకృత్య గురుద్ధిమాక్ స్ప తహ కూర్చేన శ తాకా ఘటబాకా 

పంచసూ క్త క్షం పీచశా బం తేతో ద్యాదశసూ క్త కకమ్. 

సార న్వత్రాదిసూ క్ష కం చ 5 దికూస్తక్తం ప పంచ వారుణమ్ 

స్వస్తి స్తిసూక్త కం జపిలే వే పృద తథావావధిసూ క కకమ్. 

నవమూ _్లిథిరా వావ్యా చేఏీభ్యాం సనా పార్తటైః 

ద్వా(తింశ ద్వేగ "హైస్పమ్యగభ్యర్చ. $ తు నివేద యేత్ « 

పౌండరీ కాగ్ని మాసాద్య, పరిపిచ్య చ పావకమ్ 
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ఎ చ B64 శ్రీ వైఖాన సభగవచ్చా స్తే, ఛార్ష వే 

పంచసూ కేక జహుయాద్వా ర పక త్రయ మ న్తత., 

అహోతరశ తం తద్వదప్రావింశ తి లేవ వా 
లు వ్ 

ఈంకారాదీంక్చ జుహుయాదహాశీతి మతః పరమ్, 

భాతాదిం మూలహోవమం చ ప౭చవారుణమేవ చ 

హుత్వా కూశ్మాంన సోమం చ పారనూత్క మేవ చ, 

పంక జై ర్పిల్వప_తెర్వా నిష్షుగాయ్మతియా తత్ర; 

అపోతరశతం హుత్వా పశ్చాదగ్నిం విసర యేీత్ . 
ఈ .---2 

క్ Vat 

పశ్చాద్దురుః పూజిత స్స౯ వస్తా రణకుండ లై? 

 కుంభమాదాయ శిరసా | గామమాలయ మేవ వా, 

(పదత్నీణం పరీత్యాఒథ "దేవ దేవస్య సస్న భె 

కూర్చేనాదాయ తత్తోయం (పోకు యేత్పంచమూ ర్తిభిః 

“శుచీ వో వావ్య” మం లేణ (పోటి యేత్సర్వ హస్టిరమ్ 

అ ణ్ స దష చిం § చ ణప, 
ఉపచార్రస్పనుభ్యర్చ క్ట తవ స్వత (ప్రణమ్య చ, 

మహోహావిః (పభూతం వా చీ వపేశాయ నివేద యేత్ 

(వాహ్మ్నణానాం సహస) చ భోజ మేద్దుకు ణా సహా, 

గురవే దషీణాం దద్యాత్సువర్థం పంచనసివ్మ-_క మ్ 

(పద ద్వ్వాద్భూమిమిజ్ఞాం వా (వోన్నిషత్స స్య మూ లినీమ్. 

దశ దాను తతః కృత్వా నిత్యార్చనమథా2.చ శేత్ 

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా లఘుసం వోతుణం పా రేః 

ఖా | 
విమ్ణసాన్నిధ్యమా'స్నో తి దోవ శాంతిక్చ జూయ తే 

రాజ రాష్ట్రా భివృద్దిక్చ జగత్పుష్టికరం భ చేత్. 

'లఘుసం పోకుణవిధిర మా (పఖ్యాపితః కిల 
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ప,కీర్షాఒధి కా ర.
 

శాశ్వ్యపాదై వే మునిభిరేవ మేన (పచోదితః 

మహాసం|పోకుణవిథా విశేహో వమ్యులే మయా 

జలాధివాసరహితం నేతా న్మీలనవర్భనమ్. 

పతిష్టో_కృవిథా నేన సర్వం పూర్వవచాచ శేత్- 

నశ యూ స్తేజనే తద్వద్దృష్టిదో షే. విశ
ేషతః. 

జలాధి నొ సనం కుర్యాదళ్లో రుస్మీలనం పునః 

మపహాశా స్తివిధానస్య విశేహోఒతె (కీ ర్తితః. 

జంగమ పతివూా స్పర్వా అధివాసపుర
 స్పరమ్ 

(పోతుయిత్యా విధానేన చేవం పూర్ణవదర్చయేత్ . 

మహానిమి త్తే సంప్రాప్తే యజమానార
్థితో గురుః 

చ 
ర స్ , 

(5 తిష్టోక్షది నే విచ్యాక్ బుత్విగ్భిర్హలతుణాన్వి తైః 

వ స్టేరాభర తై శ్చాపి పూర్వ 
కవివ భూవీతః 

పోతుణాదినసాత్సూర్య మంక
ు రార్పణమాచ శేత్ . 

(దవ్యాణ్యపీ సుసంభృత్య
 యాగ ఛొలాం పువిశ్య చ 

కదళీపూగనూూలాబదై సః శతా కాదై ్ యరలంకృ తామ్. 

తన్న భ్యె కల్ప యే బ్వేదిం 
శయ నార్గం పిధానతః 

తస్వాస్తు ఫూర్వదిగ్భాగే శం
భ వేదిం సలకుణమ్, 

పరత శ్చా౭_గ్వి కుండాంక్సే ప
ాండరీకం చ కారయేత్

. 

శ al fr టం" 

చేవాలయం చ సంక్ ధ్య మ్యుస్ఫసికో
 ప లేపనైః: 

ఆచార్వస్పు.పసన్నా తౌ యజ
మా నార్జి తో ముహు? 

స్నాత్వా స్నానవిథానేన గాయ్యతీం చ సహ్మస్రళః, 

జప్వా ద్వాదశ సూక్తాని పు
ణ్యావామషి వాచ యేత్ 
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కక శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా శ్రే భార వే 

వాస్తుహూోమం తతః కృత్వా కుండే త్వౌపాసనే గురుః. 

పర్యగ్ని పంచగవ్యా భ్యాం సంకోథై రవ చ సర్వతః 

గార్హ్యపత్యాదికుంజేషు కమాదాఘారమాచేత్ , 

పక్య్ణదీంబసమా కారఘటానాం పం చవింశ తిమ్ 

తంతునా (తివృకా వేన్హ్య శోధయిత్యా సుధూవితా౯ా, 

ఆదాయ మం(తేవద్దివ్యం జల మాహృ్మత్య యత్న తః 

పూతాభిరద్భి రాపూర్య నాళి కేర్మామపల్లవై 8. 

అలంకృత్య తథా కూర్చర్షంధ పుప్పా మతాదిభిః 

య వై'ర్వా (హీహిభి ర్వాఒ థ 'వేద్యాం ద్వాదశ భార కః. 

ఆ స్తీర్య జేమ సంస్థాప్య పృథగ్వ స్త్రేణ వేష్ట్రయేత్ 

సౌవర్ణ పతిమా_స్త్మత పంచనివ్క కృతాః పృథక్. 

గజకూర్మాదిరూ పాణి నవరత్నాది చ వీ చేత్ 

ధ్యానమాన్రైణ కుం భేము మధ్యమాదిషు చ క్రమాత్, 

నవమూ ర్తికమేకోేవ మం(తేణాబావా యేద్దురుః 

వేద్యధ సే మేవు కుంభము” చేం దాదీనప్షదిక్పతీ౯ 

ఆవాహ్యా గంధపుప్పాచై ్యస్సమ భ్యర్చ క నివేద యేత్ 

సహ్మాస్రకల కె స్పాచ్నప్య స్న పనో క్ష పకారతః, 

సౌనర్షం కౌతుకం బద్ద్యా (తిసోక్షవి ధానతః 

శయ్యా వేదిం సమభ్యుత్యు పంచతల్చా౯ (కల్ప చ్, 

శాలి ఏహింయా వె శ్చాపి వడ్భారై శ్చ పృథక్ పృథక్ 

న స్తండులై శ్వాజ_థ తద రాళ్ళ తిలై స్తథా, 

ఉపర్యుపరి చూ స్తీర్య చర్మజాదీ౯ా సమో స్ట లేత్ 

౮e 

౮౮ 

౦ 

ణా 

గార 

న్్ 

లార్డు 



ప,కీ క్షా ౭౬ధి కారః, 561 

సయ నే ఛాయ యే జ్వే ద్యామాత్సవం బింబము క్తవత్ . నై 

కూర్చాధివాసం కుర్వీత ధ్రవమాత్రం యది (క్రమాత్. . 

+ చేదానథ్యా ప యేద్దితు “బుఇాం (పాచోరితి (శ్రుతిః, నానా 

గార్హ్యపత్యాదికుంజేము (పఠిష్టోక్త విధానతః 

బుత్విగ్భిః కార యేద్ధోమం త త్తద్రైవత్యపూర్వక మ్. ౧౦౦ 

గురు స్ప ఛ్యాగ్ని మా సాద్య పరిషీచ్య చ పావకమ్ 

పంచసూ కం (కమేణావ మహావ్యాహృకిపూరషకమ్. ౧౦౧ 

వ్యా పక_తయమంత్రం చ వివ్హుగాయ్మతియా పునః 

అహో త్తరశతం హుత్యా చ్యాహృత్యా చ తథైవ చ, ౧౦౨౨ 

తతోఒమాగ్నిం సమాసాద్య భంచసూ కస్పహైవ తు 
Ca 

ర యి 

ఛాతాదినూలహగో మం చ పంచ వారుణసంయుతమ్, ౧౦౩ 

మహో శాంత్యు క్తమం(తొంశ్చ తిరావర్త్య హునే త్తతః 

గుంభ వేదిం సమాసాద్య సమభ్బ్టర్నా ప్రవ లట మె. ౧౦౪ 

స్పృష్ట్వా కరూర్చేన తత్కుంభా౯ బుక్విగ్భిస్పవా వే గురుః 

ఆత్మసూ కం జపీ తే షన పంచ నా క్షమల
ీః పరమ్. (౧౦౫ 

న. హ్ | 

స్వ స్తిసూకృం చ తార్లం చ రాతి మేకాతురం తథా 

అవది క్పాలసూక్తాని పంచశాంతిమతః పరమ్. ౧౦౬ 
e7 ఆమే 

“ఆపో హి రణ్యవర్షా” భ్యాం వావమూనసీఖెేవ చ 

జప్త్వా ద్యాడశ సూక్తం ఛ. తతస్పభ్యాఒన లే క్రమాత్. ౧౦౭ 

హాత్మ పశ సనం కు ర్వాత్సర్యం పోోతా తు పూర్వ్వవత్ 

చతుర్నూ ర్తి క మేలైవ సహ సాహుతినా సవా, ౧౦౮ 

“యద్దే వాో“దై వ స కూ గ్రండెస్సర ఏ
 చెవత్యమ స్త ౨: 



జ్ వ ల ఎక్ 

8658 శీ వైఖానసభి గవచ్చా దాః ఛార్ష వే 

_ త 
హుత్యా తు దోవశాన్త ఫ్ట్ర్ధం లాజై స్తద్వ త్తిలరపి. 

సాప్యూవెర్విష్టు గాయ తో హుత్యా కుండేషు పూర్యనత్ 

అహోతరశ తం తద్వదషా నింక తి రేవ వా. 
౬-౨ ౬ 

చరిపే.కం తతః కృత్యా పాండరీకే విశేషతః 

పడ్మైర్వా బిల్యపృతే రా విష్తుగాయ తి యా తతః, 

అపో త్తరసహాసం తు మృ లేనాప్లుక్య వె హునేత్ 

పారమాత్శిక నం కేశ్చ ఈం కారాదై గళ్చే యత్నతః. 

అష్లాశీతిం తతో హుత్యా మహావ్యాహృృతిపూర్వకమ్ 

హుత్వా తద్దోవనాశాయ రాజరాష్ట్ర్రాభివృద్ద యే. 

సభ్యాగ్నిం ఫాండరీ కాగ్నిం హిత్వా న్యేవ్వంతహళో మక మ్ 

స్త * న్ ఫ్లో 

నృ త్తగీతాది వాచె ఫే ర్మాతిశేవం న యేద్దురుః 

(పాతస్సా షే ్ర్ర వధథా నేన కలశై స్ప ఇపనం చచశేత్ . 

పంచసూ _క్టెన్స సంస్నా హ్య పంచశా న్రిస మన్వితమ్ 

పశ్చాద్దేవ నులంకృత్య సువస్త్రాభరణాది కె క 

గంధపు ప్పైస్పుగం భెశ్చ యోనన్నేతమనః ప్రియమ్, 

'ముహూర్టే సమను. పాపే కుంభమాదా మ దేశికః. 

స్వ స్తిసూ క్తం జపక గ్రామమాలయం వా (వదవీ,ణమ్ 

కృత్యా దేక్నాగకః కుంభం ధాన్యపీశే నివేశయ్ల్ , 

యజమా నేన శ కాస వై గురుస్పంపూజిత స్తదా 

కుర్యాదనంత రో కాంశ్చ సంనస్కా రాక భగవత్సిా కాకా 

చ “ అ వస్తే)రాభరలై క్ళుభై)ః కుండ లై శ్చ విశేవతః 
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జో ప్రకీర్లాఒథి కా రః, 

యజమానస్సుసంపూజ్య పశుభామ్యాదిభిప్లరుమ్. 

గురవే దథీ.ణాం దద్యాన్నిష్కా-ణా మేకవింశతిమ్ 

బుత్విగ్భ సళ్ళే తథా ద ద్యాత్సు[ ప్రీతో భగవా౯ హరిః, 

గురుః పశ్చాత్సమా వాహ్యా సమభ్యర్చా ఫ్రష్టపి గ హాః 

మహాహవిర్ని వేదై సన పాయసాపూపసంయుతమ్. 

సాజ్యం సవ్యంజనం దత్యా ముఖవాసం నివేద యేత్ 

5 66 ఇన్స్ జ a 
పుప్పాంజలిం తతొ దత్వా తుమ” "స్వతి పణమ చ, 

సహసం _బాహణానాం చ భోజ యేబ్భాంతి హేళ వే 

దశ దానం విజేపే.ణ చేవ పీతి? రం భవేత్. 

వనమా ద్వాద భాబ్రాత్లు (పతిష్థామాచశేత్తతః 

పునస్థాపన సంస్కా-రా త్పాయక్చి క్త తం న హీతరత్ . 

తస్మాత్సర్వ్య్యపయ ల్నేన శాస్తో క్షం సర్వమా చరేత్ 

వవం యః కురులే భక్య్యా విష్టోస్స్యపోవణ[తయమ్, 

(పతిష్థాఫలమాసాద్య వైఫ్థవం లోకమాప్ను యాత్ 

ఖతి శ్రీవెఖానసే భగవచ్చా స్తే భృగుస్రోక్షాయాం ఫంహీత
ాయాం 

ప్రకీర్ణాఊాధి కారే ఏక త్రి, ౦శో౭-ధ్యాయః 

౪89 

౧౨౦ 
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అతః వరం (పనమ్య్యూమి జ్యేస్టాయాముత్పవ్మకవమ్ 

జ్యేష్టా మాసి తు సంప్రాప్తే క్యేఫా నమత సంయు తే. 

విహ్లో రేవ ఏీశేవస్సా వ్రత్పుగంధం _ -తెలమావా సేత్ 

తేల క్రమం (శవమ్యోమి (రుణుధ్వం మునిపుంగ వాః, 

యాగ ఇాలాం (పక లె్వెవ సర్వాలంకార సంయుతామ్' 

సభ్యం చ పాండరదీకం చ కారయి తా నలడు.ణమ్, 

తద్దినస్య తు పూ ర్వేద్యు న్ఫృతీయే పంచమే౭. పీ వా 

''స ప్రమే&వాని వా చాపి అంకురాగ్పణమాచ ₹ేత్ , 

ఆఘారం విధివత్మ త్వా సర్వ కార్య గుతేః కరమ్. 

వేద్యా స్తథో త్తశే పాళ్ళే౪ భూామ్య్యూవమువటవూ చరేత్. 

చతుస్తాల(పమాాతోన విస్తారం నిమ్న మేవ చ 

నిమ్నేతు విన్య సేద్భాండం ద్వి దోణపరిమాణకమ్, 

“రాక (పతి వ్యతి మం కేణ నిమ్నే భాండం సుని ఉత్ 

మలయాగురుదారూణి దేవదారు తథైవ చ, 

యాని చాత సుగంధీని చేవయోగ్యాని తాని జె 

గుగ్తులుం చ సమాహాత్య మర్షయిత్య్యాఒ.సకృత్. స కృత్ , 

విహ్ణు. గాయ(తియా ఛాంజే తాని (దవ్వాణే సథీ చేత్. 

క రాచేణ విధాయా2_థ మృదా చ పరి లేపయ్త్ . 

గోకరీపూణి కాష్టాసి తస్య పరి వినిత్, చేత్ 



శ,కీర్తా ౭ ధి కా రః, 

మందాన్నినా పచే తత్తు యావ శ్తెలాగముం భవేత్. 

ళఈవత్కా-లం ప చేద్విద్వా౯ లేలమావ్చాత్య సంభృతమ్ 

వాసితాని తు వస్తూని పరిహృత్య తు తత్ర వై, 

సుగంధి తెలభాండం చ ధాన్యపీఠోపరి న్య సేత్ 

పూర్వోో శేనైవ మంగేణ తంతునా పరివేషయేణ్. 

పీత్యా౯ సోమం త ఖా2_భ్వార్చ ఫ్ర వనస్పతిమతః పరమ్ 

కా 
ష్ ళో న్ 

తెలే తస్మిక్ విభా నేన అర్హా నమభిపూజ యెతీ = 

వెప్టవం విష్ణుసూ క్షం చ నరసూ క్షం తథ్రావ చ 

జపా తు విమగాయ తీ చుష్టో త్తరసన్నా స్రకమ్. 

ఆచార్య _స్వ్వరితో గత్వా సభ్యాగ్నేస్తు సమిాపతః 

ద్వితాలవి_సృతం వృత్తం శోతురంగులమున్న తమ్. 

కరార్మాకృతివచాశారం బిల్వాదై రః పరికల్సితమ్ 
3 ప్లా ¥ ప్పట్ 

(పతిస్టాయాముత్స వే చ జపహోోమార్చనొాదిము =. 

చేవ కా-ళ్యేష సర్యేషు తథా న్వేషు చ కర్మను 

కళూర్చువీఠం తు గృపహ్హీమయూాదన్యథా నిమృలం భవేత్ . ' 

ఆసీనః కరార్భపీశే తు సభ్య్యా౭ గ జుహుయా త్తథా,. 

వైష్ట్యనం విష్టుసూ_క్తం చ నరసూ క్షం తెణెవ చ 

జుహుయాత్ళర్య దై వత్యం పారమాత్శిక మేవ చ,. 

మహావ్యాన్యాతిభిసు౯ త్వా అ నహాోమం సమా చ చేత్. 

ప్రుణిభ్యాం కంఖప్యా లే నా అగ్నిమారోపయేత్పుధీఃః 

తేల స్వా౭. లేప నాత్చూర్వం (థునాదగ్నిం సమానా 'కేత్ . 
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972 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా షే, భార వె 

(గ్వత్రుకుండలా దై శ్చ ఆచార్యం పూజ యే త్తతః, 

పరిబారకమాహూయ య భారం పూజ్య తం తత; 

ర్ స్త్ . ఉప్పైుషం భఛారయిత్వా తం పరిచారకమూర్దని 

నుగంధి తెల భాండం తు య ల్నే నా౭_వీ వినిశ్నీ పేత్ 

శనైశ్ళనైశ్చ గత్వా తు సర్వవా'ద్య సమన్వితమ్. 

సర్వాలంకార సంయుక్తం (బవ్మాఘావ సమన్వితమ్ 

ఏథిం [వదతీణీకృత్య చేవస్యాఒో తు నివీ.పేత్ 
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అలాశే కన్య కాభిర్వా నిర్జితం స్నూత్రముత్నమమ్. గల 
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శయ్యా వేదిం చ త త్పాాళ్యా ౦ సభ్యకుంశ కం (_పకల్ప్య చ, ౮౧ 

అచ్హా =_న్ని కుండమాగ్నోయ్యామిో కే చాపాససం తథా 

జాపాసనాగ్నికుంజే తు ఆఘారం విఫెవద్య జేత్ ౮౧౪ 

3 శయ్యా వే ద్యాస్తూత్త శే చ గ్రీవాస్తాయతేవిన్త ఎమ్. 

చతుర శాం సమాం కృత్వా యంత జేదిం సలకుుణమ్. 

పంచవశ్లైర్వి చేశే ఫే యర్మతం ఏఖ్య చునోవారమ్. 

అథ యంత్రం (పవమ్యూమి (గుణుధ్యం మునిసన తమాః, 

సర్వర తాక రసుదర్శన య నః ౩ . 

ఆచా మటో్కోణం విలిఖ్య తన్న భ్యే సాధ్యనామ విలిఖ్య; ఓమ్ 

_ త్లూమ్, (టూమ్, థీమ్, పిలిఖ్య, తత్సార్శ (యాః, ఇష్, ఈమ, "ఇతి 
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దృష్టి బీజం, ఉమ్, జమ్, ఇతి (శోత్ర బీజం చ విలిఖ్య, వటో_ తేమ, 

సవా (సార హుమ్ పట్ ఇతి సుదర్శ్భ్శనమడతురీం విలిఖ్య, కోణసంథా 

ఓమ్ హమ్ లమ్ రమ్ యమ్? రిఖత్యా,తద్బహిర్వ్ర తృమష్టదలం విలిఖ్య; 

దలేషు ఓమ్ న మస్పుదర్శనా య ఇతి విలిఖ్య, దలసంధా ఓమ్ 
జయజయనృ సింహ ఇతి విలిఖ్య, తద్బహిర్యష త్తం జోదశదలం 

విలిఖ్య; దలమభ్యే కీమ్ నమోఖభగ వ లేమహాసుద ర్భృ నాయ 

స్వా హా ఇతి విలిఖ్య, దలసంభౌ ఓమ్ హుమ్ ని మోభగవ శే 

న[జవరా జ్య య స్వా పశ ఇతి విలిఖ్య, తదుపరి వృ త్తద్యయం 

వృ త్తద్యయ మణ్యే అకారాదికు కారా నం మాతృ కావర్హా౯ నిలిఖ్య, 

తదుపరి భూపురద్యయం చతుప్మో_ ఇం విలిఖ్య, చతుర్ద్యాశే నీమ్ ఆమ్ 

హీమ్ (క్రోమ్ ఇతి విలిఖ్య, తే త్రద్దిగ్లేవతాబీజాని లిఖత్వ్వా లమ్ రమ్ 

హమ్ మమ్ వమ్ యమ్ సమ్ శమ్ ఇతి బీజం లిఖత్వా, ఆగ్మేర్లూ 

దీశోనా న్తం | పాణ్మపతిస్టామంత్రం, మం్మతెరాజగాయ।తీం, యం|తరా 

జగాయ తీం, చ విలిఖ్య, తన్గం|తేణా వావ్యా౭. భ్యర్చ్య్య సుదర్శనమూల 

మంత్రం దక సహ్మ సం జపిత్వా, తద్రాాయత్యా గద్దశాంశం జపిత్యా 

మంతరాజం శ దశాంశం జపీత్వా తదళాంశం తర్పణం తద్దశాంశం 
టె రో 

వశగ ముం తద్దశాంశం యావ్మాణభోజనం కారయేత్ . 

యం తద శాంగమ్; ___ 

వీజం (పాణం చ శ_క్టిశ్చ దృష్టైర్వ శ్యాదికం తథా 

మంతయంత్రస్య గాయ।|తీ బీజస్థాపన మేవ చ్ 

భూతది క్పాలబీజం చ యం(తస్యాంగాని పై దక, 

యంతగాయ తీ; . 

_ యంతరాజాయ విద్మహే మహాయం(తాయ థీమహి, తన్నో 
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సుదర్శనగాయ తీ 

ఉగం ప్రం మవోవిమ్షుం జల _న్హం సర్వతోముఖమ్ 

నృసింహం భీషణం భడం మత్యు మృత్యుం నమామ్యువామ్. 

ఫో తత సర్వ తా౭_న్నుక్ర మణి కాసు యంతస్యాఒస్య పాఠో 

దృక్య కో. మూల్మగం ఖే త్యస్య మాతృ కాకో శే న దృశ్య లే, తథా౭వీ 

బహూనాం మాతృ కాక శానామనుపలం భాద స్యస్థితిర్మత 2ఒ.ళ ౦కి 

శా౭.వీ ని వేశ్య తే. 

భర స్తీర్య విధానేన పావకం విధివద్య జేత్. ౮ 

లాజాపూమై రాజ్య మి శేగర్మూలమంతేం సముచ్చరక౯ా 

అహ్లోత్సరశ తేనై వ హోమ యేద్దేశికో_త్తమః, “౨. 0౮3 

పురుషసూ క్ర “కం చ జాహుయా "త్తతో చె ద్వ్యాతీంశ సంఖ్య యా 

ప శ్చాదగ్నిం పరి స్తీర్య ఈ క్ష మృ స్వేతి (ప్రణమ్య చ, లాలీ 

వనం (పతిదినం కుర్యాద నే దేవం తు రోప యేత్ 

సాయంసంధ్యాముపాసి త్వా యాగశాలాం (పవిశ్వ చ, ర్మ. 

సభ్యాజఒగ్నీం పౌండరీ కాగ్నిం చాసాద్యా ఘారమాచ నేత్ 

అభాగ్నా శౌ న్లిససోమం చ హుటే తే ఏన గురురత్వేరః. ౮౬ 

కుంభం వినా మహాశా న్లిహోమం శే చిద్వదన్తి హి 

'వేద్యాం తు పురత స్తి స్తిహ్హల్ పాణాయామాదిక ౦ చరేత్ . బాద 

నవమూ క్రిథిరావాహ్యా ది క్సాలానావ హేత్క_)మాత్ 

అషహ్టోపణూారై రభ్యర్చ ౪ ముద్దాన్నం ఏని వేద యేత్ . ౮౮ 

పాసయాచమనం దత్యా ముఖసాసం దడే త్తతః 

“ఆపో బా” ఇతి నుంకేణ పవిత్రం ఛార యేద్ధృటమ్, _ రక 
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“అగా వగ్ని”రితి (పోచ్యకపవితేం చా౭_గ్ని కుండ కే 

కుండ సె సై కవ తు మూనేన సమలంకృత్య ఎ వకమ్. ణా 

*భవి తం త” ఇతి (సోచ్య పవిత్రం భార యేద్దుకుః 

సమిం థె వన తు సభ్యాగ్నిం పరిషిచ్య పఏభానతీః. నాం 

హా (తం (పశంస్య విధివత్సమిద్భి రావ యేద్దురుః 

తదాలయగ తా౯ ఎన డెవానాజాొ సాయెత్క_మాతీ్ . గ్ 

జుష్టా కారం తతః పశ్చాత్సాఏహో కారం తతః పరమ్ 

విష్తుసూ క్షం సుహుత్వా తు పురువసూ క్షమతః పరమ్. గ 

చరుం లాగాం స్టథాపూపానాజ్యమిశాంశ్చ పోవ యేత్ 

పశ్చాత్తు జ వ్ల వెర్భం తై )శ్శ్ళత మహత్తరం య బేత్ . రాళ 

ఈం కా రాదీం స్తత; ప శ్చాత్చార మాళల్ళిక సంయుతమ్ 

అపానీతిం తతో హుత్వా తతచె వత్య మేవ చ, న్్ 
టు నాకము 

సర్వ దె వత్య్వమం,_తాంశ్చ భాతాప్౯ కంచ జబారుామ్? 

మూలహూాోమం తతో హుత్యా తథా చే పరిపిచ్య చ, ౯౬ 

యాగ శాలాచతుర్ల్యారే చతు ర్వే దానథోచ్చ శేత్ 

ఐశాన్యాం తు వివేపేణ జ సుదస్టాతురం మనుస్. ౯ 

ద్వాద శాతుర మంత్రం చ గాయ తీం వై వైహ్లనం తథా 

నారాయతాఖ్యగాయ శ్రీం పారమాల్స్శిక మిత్యపి, a) 

వ్యాపక త్రయ సంయుక్త కం ఏివ్షుగాయ్మతీ యా యుతమ్ 

తతశ్చ వైష్ణవం జపా “యో వా భూ తేతి పంచకమ్. ౯౯ 
ఆచ 9 చ్ పుషప్పాంజలిం జప్పితె్యవ న్య సేద్దేవన్య పాదయోః 

చః 
న్న త్తగ్తా దివాదై వ్ర రాతి శేషం నయేద్దురుః, - ౧౦ 
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తతః |పభా తే ధర్మాత్మా స్నాత్యా సంధ్యాముపాస్య చ 

యాగళాలాం [పవిశైై వవ దే వేశం (ప్రార్థయే త్తతః, . ౧౦౧ 

ఏభూరగ్నయి” ఇతి (వోచ్య 'వేదిం సం పోకు చాత్వరః 

కుం భె రాధనహోమాదీ౯ా సర్వం పూర్వవదాచ శేత్ , ౧౦ 

కుంభమా రాధయేత్పూూర్వం బింబపూజా తన న్తరవ్ 

పళ్చాద్ద్ధోమం (పకుర్వీత బలిదానం తతః పరమ్. ౧౦౩ 
వవం కు ర్యాద్వి ధానేన దినం (పతి గురూ త్రమః 

సమూసే తు దినే సాయం ఫూర్తాహుతిుుథాఒచనేత్. ౧౦౪ 

తదగ్నిం _తియహాదూర్ష్వ్వం సాధ యేదగ్నికుండ శే ? 

¥ % స్త షు ౧౦౫ 

కుంభవమూాదడదాయ శిరసా తోయభా రాపురస్సరమ్ 

(కదవీ.ణం శ నైర్ణత్యా ేవాఒ(ే సన్నిధాయ చ, ౧౦౬ 

“హిరణ్య పవమా నా” దైకః కుంభతో యేన (బోకమేత్ 

దేవముభ్యార్చ రి పాద్యాదె ౪ః (పభూతం చ నివేదయేత్. ౧౦౭ 

పానీయాచవమనం దత్వా ముఖవాసం ద దేత్పునః 

వమామంత్రం సముఇ్బార్య “కము” స్వేతి న మేన్ముహుః, ౧౦౮ 

యజమానో=_పీ శుద్దాత్మా భక్షినమస్పవమాహితః 

అచార్యం పూజయేత్తత గంధ చమూల్యాఒనులేప నై: ౧౦౫ 

పంచాంగభూన తై క్చెవ దుకూలైశ్చ నవై స్తథా 

తతో గురుః (ప్రసన్నాత్మా (పయుంజ్యాదాశివ స్తదా. ౧౧౦ 

తదుక్తం భగవత్చో) క్షం _పతిగృహ్టీయు రాద రాత్ 

వవం కుర్వీత (పత్యబ్ద పవి తారోషణం హా చేః, ౧౧౧ 
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బఇపహాలోశే సుఖీ భూత్వా స యాతి పరమాం గతిమ్ 

(ప్రియతాం భగవాన్విమ్షుః (పార్గనాసూ _క్తముచ్య తే, ౧౧౩ 

“కని కదాొదిమం [తౌ శ్చ శాకునం సూ సూ_క్షమిారితమ్ 

“స్వ స్త నో మివిరా” తేత్యు-క్వా స్వ_స్తిసూ క్షమితి స్త తేమ్౧౧కి 

“శుద్దా ఇమే పశవొ ఇతి గోసూ క్షం సముదాహృతమ్ 

“బ్వతం చ సత్యం” చేత్యాది అభమర్ష ఇముచ్య తే, ౧౧౪ 

“అణోరణీయాళనిత్యు కా సూక్తం (వోత.ణమిోరితమ్ 

“ఆపో హీరణ్యన ర్లాశ్చ పవవూని ఇతి (తయః, ౧౧౫ 

(వోతణం సూ సూ కృమితితు శీచిచె దై కకల్సికం జగ: 

ళ్ త్రం జాతాల్వతి మం తాశ్చ ఓవధీసూ _క్షముచ్య తే. ౧౧౬ 

“కృణువ్వు వాజి ఇత్యాది సూక్తం (పుతిసరావ్యాయము 

(“అతో దేవ.”ది వడ్ఫిస్తు వె ఫస్టవం సూ _క్రముచ్య తేః ౧౧౭ 

“అతో జీవాద్ వణ్బుం తా”వ్షడై స్షహ్పవపదావ్వ్యాయోాః 

“విష్ణోర్ను” కది వణ్బం తా విక్షుసూ కృముదీరితమ్, ౧౧౮ 
“సవాసశీర్రా పురువ” ఇతి పారువసూ క్తకమ్ 

రి హిరణ్య వర్షా” ఇత్యాది (శ్రుసూక్ర కం సర్వకామదమ్, ౧౧౯ 

“భామిర్భూ' మ్మే” త్యాదిముం తా భూమిసూక్తము జావ్యాతమ్ 

“కప ఇ్యాసయోి బ్రత్యాది దుందుభీసూ "కముచ్య తే. ౧౨౩౨౦ 

“నుపర్లో౭సి గరుత్నా” నిత్యు.క్షం సూక్తం చ గారుడమ్ 

స్వా హిరణ్యగర్భ” ఇత్యాది (ట్రవ్మాస్తూక్త కృముదాహృతమ్, ౧౨౧ 

“బందం వో విశ్వత” ఇతి ఇంద్రసూ _క్షమిహోచ్య తే 

“అగ్నే నయేత్యాగిదివడ్భిరగ్నిసూ క్ట కం (పచకు తే, ౧౨౨ 



శ్ర కీ రా ౬ ధి శా రః, 

“ఆయాతు చేవ” బత్యాదియమనూ ఇక్ ఇపకీ లర్రితమ్ 

“అ స్ప్టభ్నా ద్యామృవభా బతి వారుణసూ క్షకమ్ 

“క్స్ సర్నా ంరయి వృథస్పు మే థా” ఇతి జాయ వమ్. 

“అద్భ్య_ స్తకో థా” ఇత్యాది | కాశం నూ _క్షముచ్య తే 

(tS స్తుహి (శ్రుతం గ ర్త ఇతి రుదసూ క్త కం [ఈ శక్తీ _ర్సితమ్. 

“టమాసళ్చర్ష ణీ” ₹ త్యాది సూక్తం సారస్వతం భవేత్ 
“విశ్వజి తే త ధన” ఇతి విశ్వజిత్భూ క్షముచ్య తే, 

“రా|తీ వ్యఖ్య” దిత్యాది ర్యాతిసూ కృముదాహృృతమ్ 

“జాత వేదస” ఇత్యాది మడ్డుర్తాసూ క్షముచ్య లే. 

“ఆ నోదానా” దితి (పోచ్య గోదానం" న. 

౪€ద కాూకురి” మితి (నోచ్య సూక్త మే కాశ రాదిక మ్ 

“ఆత్మాత్మా పరమే”త్యాది ఆత్మసూక్తం" శకీ క రితమ్ 

x పక గా గా 

వైహ్లవం వివుసూక్టం చ పురుష సూక్షమతః పరమ్ 

. సింూస్తూక్తం చ "వంశే పంచసూ క్షమిహూోచ్య తే. 

విష్ణు సూక్తం నృ సూక్తం చ (గ్రీభూసూక్తమతః పరమ్ 

వకాతురాది సూక్షం చ పంచసూక్తం జగుః పే, 

విముసూక్తం నృస్తూక్తం చ శీభూసూకృం చ వైన్ట్యవమ్ 

వశాతురాది సూక్తం చ వష్ణుగాయ్యకియా సవా 

ఆహత్య స _ప్తభిశె 
QQ 

లెస్స పసూకం సమిరితమ్ 
వావీ ne =) 

రుద సూక్తం శ్రువనూక్ల్షం' దుర్తానూ క్షం తత్తః శరమ్, 

౧౨౫ 

౧౨౬ 

౧.౨౮ 

౧9౯ 

౧౩౦ 

C3౧ 

౧౩౨ 

: ౧౩౩ 



‘£84 శీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భౌర్లవే 

రాత్రిసూక్తం. తథా సూక్తం సార స్వతమపి క్రమాత్ 

_ విశ్వజిత్చూక్తమథ చ సవా సికీర్ష మిత్యపి, ౧౩౪ 

అఘముర్గ ణసూక్తం చ గోదానం సూక్షమేవ చ 

అత్నసూ్షేన సంయుక్తం దశ సూక్తము దాహృశేమ్, -౧రెళ్మ 

ఇర ( అ ఆహ 0" Ae. యా 

ఏవం భ వేత్సంచ దశ సూక్తమితి సంజ్ఞా ప్ర)భాషితా, ౧౩౬ 

అత; పరం (పవత్యూమి గ్రుణుధ్యం మునిస తమాః 

మండలా రాధనం నిత్యం పుణ్యాహం స్ననం చ శక్. ౧౩౭ 

చత్వారింశ ద్ది నాదూర్ణం మండలం దినపంచకమ్ 

పుణ్యాహం విధి వత్య్యే త్వా (ఏహిభి_స్త సండులో పరి. ౧౩౮ 

నవం కలశమూ దాయ పూర్వో కేన విధానతః 

సమభ్యర్చ్య్య జపం కుర్యా ద్బాన్మాకై రృ్రవ్మావాదిభిః, ౧౩౯ 

వైప్టవం విష్ష్టుసూ క్రం చ పురువసూ కమతః పరమ్ 

| (శ్రుభూసూక్తం తథా పంచళా స్టిం చైవ పృథక్ పృథక్. ౧౪౦ 

చతురావ్నర్హ్య జప్తా్యా తు స్నాపయెద్ధువమచ్యుతమ్ 

త_శెవ క్ తు కాదిం్చ స్నాపయేద్విధినా బుధ; “ంరం 

"i 
దధ్యోదనం గుడాన్నం చ పాయసం చ విశేవతః 

నివేద్య దేవచేవస్య ముఖవాసం (వదాపయేత్ . ౧౪౨ 

ఆచార్యదథీ.ణాం ద ద్యాదృగ్వొజూం nn] తథవ చ 

(వతిష్టాదినమార భ్య మండలా _న్లం దినం (పతి, . ౧౪౮౩ 

_వవమేవ్ర | (కమేణైవ కార యేత్తు విశేషతః 
మండరార్థం తు కుశ్యాచ్చక్ణభ్యమం తత్స్ర)చక తే.  గరళ 



వ కీర్ణా ఒధి కార, 

మండలా నే విశేషేణ కార యేద్ది ఏజభోజనమ్ 

సభ్యాగ్నికుండం క్ల షన పుణ్యావామపీ వాచయీత్ . 

ఆఘారం విధివద్ధుత్వా వైవ్ఫవం సూక్షమేవ చ 

ఏమ్షసూ క్షం తతో హుత్యా పురుషసూ క్ల సమన్వితమ్, 

శ్రీణాసూక్త కం సముచ్చార్య పంచ ణౌొ చన్లిమతః కరమ్ 

పారమాత్మికమిాం కారాద్యష్టాశీతిం కమాద్దుశేత్ . 

అష్టాతురం సముచ్చార్య తథైవ ద్వాద శాకురమ్ 

పూ ర్లాహుతిం తతో హుత్య్వా అ న్తహోోమశ్చహూయ తే. 

సంస్నా పయేచ్చ కలశె రప్లాధికశ తైః కమాల్. 

వర్షయుక్తం ధు)వం జేరం పోక యేత్స్న్నా పయేన్న తు 

చ్వాగేశా రాధనం కుర్యాన శ ధ్యే మభ్య విధానతః 

గ్రామం (పదవ్నీ,ణీకృత్య సర్వవాద్యసమన్వితీమ్. 

పశ్నీళాజో పరి స్థౌహ్య రశాదీపం చ దర్శ యత్. 

జీవస్థానే సుసంభ్థాప ప్య ప)ణామం కశకారయ్ త్తతః, 

నవం యః కురులే భక మండలా రాధనం వా దేః 

సర్వాక్ కామానవాపె నన స యాతి పరమాం గతిమ్. 

నానా 

కిక. 

౧౮౫ 

౧౯౬ 

౧ర౭ 

౧రర౮ 

౧౦రణా 

“౧౫౦ 

OA 

O#.3 

ఇతి శీవై ఖానసే భగవచ్చ్భా స్తే భృగుస్రో కాయాం సంహీతాయాం 

ళ్ క్రీరా2-ధి కాలే - ద్వాత్రింశో ఒ-ధ్యాయః 

భానవ ననన నానన నినినినా. 



£80 వెఖాననభవచ్చా స్ప్రే నె ఛార్ష వే నీ ఇ 
ల 

అథ ర్త త్ర య త్తి త 
ఆజ) 

“అథ spate చేవచేవస్య శాజ్రీ ౯ాణః 

పంచధథా౭వస్థితం రూపం పర న్ర్యూహోదిభేదతః. 

"పెరు గహాయ లోకానాం భ-కానామనుకం పయా 

. పరవ్యూవోదిభే దేన దేవ జేవః పవ ర్తతే, 

ఆ'ద్వ్యేన జరరూ యేక వ్రస్టవాస్యేనరకేణ | తు 

తభఖా విభవరూశే మణ నొనా భావము పేయుపూా. 

 అంతర్యామీస్వరూవణ చతు నైన తథా పునః 

అర్వావతారరా"పీణ పంచధాజఒవస్థితో వారిః.. 

_అనాపమ మని న్లేశ్యం పునస్ఫ భజతే పరమ్ 

విశ్వా ప్యాయనకం కాంతా పూర్ణేంద్వయుతుల్యయ్య్మా 

| పరంధామ పరంజ్యోతి స్సర్వక కి క్రిమయో౭_ నులః | 

నిర రండో, నిర్వికల్పో౭.చో నితో=..చి న్ష్యస్సన్లాతనః. " 

"ఇ వమేయా ని రాద్యన్తా దృశ్యోఇదృశ్యో హ్యాతీన్ది యః 

సుసూత్తు శ్రల్వ్వదనిస్రైశ ఫ్రీ స్పర్వజ్ఞ స్పద సద్విభుః, | 

అనాదిమత్సధం (ట్రహ్మ సర్వహేయపవర్ణితమ్ 

వ్యాపీ యత్సర్వభూ తేషు స్థితం సదసతోః పరమ్, 

శంఖ చక్రగడా పద్గది వ్యా యుధ పరివకతః 
సహ్యస్రాఒదిత్య సంకా కే పరమే వ్యోమ్ని సంస్థితః, . 



ప కీ రాజ ధీ కా రబ శ్ర రాజధ కా రజ 

నిత్యముశె క సం భావ్యశ్చతుర్భుజధరో హరిః : 

అన్య్యూనానతరి కై సె ఎవ్రప్షకైవ్షడ్భిరలంకృతః, 

సమస్పమనిభ కాం స్పరాషవయవసున్ల రః 

డివైకరాభరణైర్యు క్షస్సుఛాకల్లోలసంకు లై 8. 

(శీయో నిత్యాన పాయిన్వా సేవ్యమానో జగత్పతి: 

పంచభా తు పునర్వూ సనా? (పోచ్యశే (శ్రుతి సమ్మిత 8 

'జేవో విప్లాదిళే బేన పంచధా వ్యవతివ్ట తే. 

౧౦ 

“O9౨ 

౧౩ 

“స వా వవ పురువః పంచభా పంచా” ల్మెతి చ రా. . 

తథా “వోపూయమానః పంచభీస్స ఏగుకై ౫ ”రితి. . 

ఆదిమూ శిస్తు సుంచానాం విష్ణుర్భదాశ్చ తస్య తు. 

. చత్మ్సః పురుపా ద్యాస్పు వ్రరజ్త ర్తయో ిన్సలతుణాః, 

“తదిష్టోక్ళ) మా పనుదాయ చతుర్తుణా” యేతి చ (శ్రుతిః .- 

తస్మాడ్చ్రవ్నా చతుప్పాదిత్యుచ్య లే వేద వేదిభిః 

పాదాదన్ధాల్స్రిపాధా దృ శేవలాచ్చ క్తి కిభేదతః 

(క్రమేణ ధర్శజ్ఞూాశ్యర్య వై గాగ్యాఖై. పరుకౌర్యు తాః 

భవ_స్తి మూ_ర్తయ_స్తస్మాచ్చతసో వివయొర్ని జై ః 

చాత్తు రాత్మ్మా వచాదిమూ చ్రిక్చత స స్తత) మూర్తయః 

విస్ణవ్పైన మహ విస్థుస్స దావిష్టురితి (కమాత్ 

వ్యాపీ నారాయణ ఇతి తన్నామాని తతః క్రమాత్. 

విప్లోరంశ స స్తు పురుపో మహోవిప్లోస్తు' సత్వకః : 

.ఫదావిష్లోర చోన్టతస్సా వద్యా రసినోఒంకో2.నిరష్టేకః. 

౧౭ 

౧౯ 

ఎ౨ం 



షె . 2 జ్ స 

ద్ర) శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్త్ర, భార్లవే 

ధ్ ర్నాదిభిర్చ్రవ్మూగుతై శ్చతుర్థా భేద ఈరితః 

తృతీయం విభ వాఖ్య న్తం విశ్వమ న్నగమధ్యమమ్ గ 

నానా కార (కియాక రృ రూపం వ వె మహాత్మనః 

విభవా మత్స కూర్మాద్యా సాయగ్రివాదయో మతాః. 
లే 

అన్తద్యావిస్వరూపం తు తురీయమిదముచ్య తే 

సీవారశూకవ త్తన్వీ పీతా భా స్యా త్తనూపమా. 

తస్యాళ్ళీఖాయా మధ్యే పరనూత్మా వ్యవస్థితః 

ఇత్యు క్త క్ఫు)త్యభిపితా హృదయా '౭=_౦బుజ మధ్య మే, 

జ్వలన్మహాగ స్నా విశ్వార్చిర్హ్వాలా నే విశ్వత” 5 ముఖే 

ఆపాదతలవరాడా[గం సన్తాపయళతి సన్తతమ్,. 

శిఖా త్మత చ పీతాభా తన్వి సీవారశూక వత్ 

మధ్యేక్ణిశిఖాయా స్తస్యాళ్చ జ్యోతిః (పజ్వలితం మహాత్ . 

స్వసంకల్పవి శే వే.ణ త'ప్తజూంబూనద్య ప్రభః 

_ వీతాంబరధర స్పామ్యసన్సుపసన్న ళ్ళు చిస్నితః, 

పద్భామ్ ర క నేతా స్యపాణిపాదశ్చతుర్భుజః 

చకశంఖా2ఒ.భయధరః కటిన్య సాన్యవా స్తక ౪, 

శ్రీనత్సాంకో మహాబాహుస్స ర్వాభరణభూమితః 

హృది లివ్షతి సర్వాత్మా (శీభూమిభ్యాం చ పార్షబై:, 

(గౌమయక సర్వభూతాని యం తారూథాని మాయయా 

అ నర్యామితి నిజ్టైయ స్సర్వ కారణ కారణః. 

అన్యదర్చా స్వరూపం తు సర్వో త్హరఫల్య పదమ్ 

నిత్యముక్తి పభోగ వ్ర ్త్వాచ్పేర వ్యూహోళ్త (నో వారేః, 
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చ కీరా ౬ ధి కా రః, 
టీ వలె 

తత్కా లసన్ని కృ స్యైకలయ్య త్వాద్విభ వాత్శనః 

విశుద్ధర్యోగ సంసిద్ధెళ్ళి న సృత్వాద న్తరాత్మనః, 

అర్బాత్మన్యేవ స ర్వేపూమధికారో నిరంకుశ: 

వి శేవభ్ క్రి హేతు త్వాత్చ్రతిమా రాధనం కరమ్, 

అర్చావతార స్స క్వేపాం చాంధవో భ_కృవత్సేలః 

అర్వావతార వివ యే మయాప్యుద్దేశత స్తథా, 

ఉకా గుణా న శక్య నే 'వక్తుం వర్షశే తైరపి 

విచితా దేహసంప త్రిరీశషరా య నివేదితుమ్. 

కల్సితా (బహ్ముణా పూర్వం హా స్తపాదాదిసంయుల" 

ముభైవ జిహ్వా కృషే.తి శేశ వేతి న వక్యుతి. 

ముధా చిత్తం నతద్దామి యదన్యత్కి_మితో౭.ధికమ్ 

సా జివష్ళా యా వారిం స్తాతి తద్బిత్తం శేశ వార్చితమ్. 

తత్క-ర్భు చార్చనం తస్య తదన్వత్తు నిరర్ధక మ్ 

సతామాతేం పరం (బహ విష్ణ్యా ఖ్యమవిశేనణమ్. 

జ అ = 
దుర్విచిన్త వి యతః పూర్వం తత్పాాప్త వర్ణయిహోే చ్య 2 

వాతోర్టిచంచలం చిత్తమనాలంబనమస్థిరమ్. 

సూక్ళుత్వాద్భవాణో౭_జ స్య స్మిగావ్యాం (గాహధర్మణః | 

సమ్యుగభ్య స్యతోఒజ్యసముపబృంహితళ క్రిమత్ , 

జన్నానరశత సా 2_పీ (గ్రవ్నాగాహేవ జాయతే 

యద్య_నరాయదో పే.ణ నాపకర్లో విచి_్హ వ్ 

యోాగినో యాగరూథ స్య తాలా[గాత్పతనం యథా 

తదా=-ప్నోతి పరం (బ్రహ్మా శ్లేశేన మహతాఒపి చ, 
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890 శీ వైఖానసభగవచ్చా శ్రే? ఛార వే 

జన్మ న్తరా౬ భ్యాసోక్టైన విజ్ఞా నేన సమాధినా 

విప్ల్యాఖ్యం _బహ్ల దుష్పాాపం విషయా(కాన్త నచేతసా. 

వునుపే. ప్యేణాఒఒల్ప సారేణ తత్సాప్రా సాధనం త్వ్యిదమ్ 

సురూపాం (పతిమూం విష్టోః (పసన్న వద నేతుణామ్, 

కృ త్వాఒత్మ్మనః (వీతికరీం నువర్థ రజ తాదిభిః | 

తామర్చయేత్తాం (వణమేత్తాం నమేతాం విచిన్నయేత్. 

విశత్వ పా స్తదోవస్తు తొ మేవ (బహరూపిణీమ్ 
" ఇతి శ వెఖానసే భగవచ్చా సే) భృణుప్రో కాయాం నహి తాయాం 

పృకీర్ఞాజధికాశే త్రయ. స్టీ)ంకో౭._ధ్యాయః ం 

ఆధ చతు పి ంళోఒ ధా 58, 
థ్ ఈ ఖీ 

—-ఆర్రి స్వయంవ్య క్రాది సానపంచకమ్, 6ఆా 
ఆం థి 

అత ఊర ర్ల ్వం (పవమ్యోమి స్థ సలపం చకకల్పనమ్ 

జీవజేనో మహాబాహుర పేర రా రాయ ణ స్వయమ్, 

యేన యేన (పకాశేణ ఆవికా "స్టే ధరాత'లే 

అర్నావతారరూసేణ ళ్ _కసౌలభ్య హేత వే. 

స్వయరేవ్య క కం చ దివ్యం చ సి సైక్షద్దం పౌరాణమేవ చ 

పౌరుషం చేతి కథితం స్థలానాం వేంచకం బంధెః, 

స్వయంవ్వ క్షం తు తతో క్షం యత ౬_సొ హారిరవ్యయః 

స్వేచ్చయా లభోకరమాయె భూమ్యా మావిర్భ 'వేత్స్యయమ్, 

నత్మత్ర చేవచేవస్య'పతిఫా విధిసమ్మతా 



ప్ర,కీక్తాఒ ధి కోర 

న చాొ౭వపీ కరణం నాఒపీ వింబకుచాంది కొః | కియా? యె ధి నీ & 

వింబీన సవా డజేవేశస్సన్నిధ శై యతస్స్య్యయమ్ : 

యానదిచ్చా వసే సెిద్భూమూా ఆతావళత్కాలం సమర్చితః, 

స్వయంవ్య కృస్థలే పూజా సర్వలోక శుభ పదా . 

స్వయంవ్య కృస్థ్టలాన్యత చత్వార్యాసత భూతలే, 

యత వై ఖానసం సాత్రృమా శిత్వ పరమం శుభమ్ 

అర్బయా మో జగద్యోనిమవామశ్యే చ సే (తేయః, 

మరీచిర్హుంధ రే. ఏషస్థుమర్చయా భూ స శేశవమ్ 

| సర్వ బేవోత్త త్తమం చేవం (శ్రీువా నీజఒ్మతిరర్బ్భయలత్ . 

కాశ్యపో విప ధిష్టాచే శుభ శేతే 2ఒ_పష్యవాం భృృగుః 

యాద్భృళీ వర్తతే పూజా యా బించానాం చ సంస్థితిః, 

న కిం చిత్తామతికళ్యు పూర్వోక్తాం తు సమాచరేత్, 

స్వయ మావిరభూచ్చేవో యత భ కానుకంపయా. 

క_రృవ్యమఖలం తత్ర తన్ని చేకేన కల్ప 5కే 

న వ*ప్యుచ్చాన్ర్రకరణం (పవ_రయతి మాధవమ్. 

తస్ఫాత్సర్వ పయ క్నే న పూరై ఏరాచరితం చ కేల్ 

అన్యథా చేత్తు కుర్వాణో చేవామెవాప రాధ్య తి. - 

యన్మాయావెరాహి తం సర్వం యన్య్యాన్తం శీ2పీనో ఏడు, 

తస్య చేవస్య మాహాోత్శ్యం వ కుం శళ్ళోతి ళో భువి, 

యద్య దా-చ రతం తత తత్సర్వం శ్యాస్ర్రమేవ క హి... 

తృ తా౭షీ చ విశేపహో౭_ సి _పాయశ్సితాదిదర్శనే.. 
వామాతలే 

సర్వం 'ొనూాదికం కుర్యా కత శాస్రం (సవర్తకమ్ 
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ప్రీర్ర2ై శ్రీ వెఖానసభ గ వచ్చా క్రి * ఛార్ష శే 

ళా జర 9 

శ్రుతి స్మృతీ ఉభే తస్య పరమాజ్డాం వద స్పి వా. 

న్య్వయంవ్య కష్ణ లే పూజా సర్వలోకళు భావహో 

స్వయం వ్యక్ జగన్నా థస్తాదా కే రన వలాదిము. 

స్వయం భె క్థజనాభీష్టా౯ వీచా రై SE (పయచ్చతి 

న వ్యాతే సాధ నాపేమో స్వయంవ్య క్త స్తతో వరః, 

దేవైః పతిష్తితో యత హరిరావీర్చభూవ హా 

తద్ది వ్యస్థలముద్దిప్టం జీవో దివ్వ ఉదీర్య తే. 

స్పృతా దేవాత్ర్రయ స్త్రి త్రావతో-టిమితా అపీ 

స్వే తే సఫల కామాస్సు వరే (పపద్య నే యథా వారిమ్. 

తాం స్తథా భజతే దేవో యతో=.సౌ కరుణానిధిః 

ఫలార్థినో యదా బేవాః (పుశిష్థ్యాప్య హరిం (కమాత్ , 

సమభ్యర్చస్టి చ సంపాష్య వాంభితం తేదన న్లరమ్ 

లో కాన్నుగహ హేతో 5 ర్ తాదృశం చేవముసిరమ్. 
యా ది 

చిరస్థాయి చ సంకల్ప $ యథార్తం నమవూజయకా 

దిన్యస్థలస్థజేవో హి జేవానాం సన్ని భాపనాత్ , 

అత్య నం పుష్టివః (పోకృసృర్వ*ా న్రికర స్ప ఎ్రలేః 

ఆగ్ ల జార ఆసు 
_ 

దివ్య స్థలస్థపూజా తు శతయోజనవి స్త లేమ్* 

పునాశి పరితో 'జీశం నాజత సం జేహా ఇమ్య లే 

దివ్యస్థలాని కథితాన్య సంఖ్యే యాన్ భూత లే. 

న హి చేవాస్స ఏయం భూమా వవతీర్య కతా క్వచిత్ 

(పతిష్టాం డెవచేవస్య కుర్భ ని కుహిచిద్ధ్రువన్. 

దివ్యస్థలాసి భూభాగే కళా తు విరలాని మై 

౧౬ 

౧౭ 

౧౮. 

౧౯ 

౨0 

౨౧ 

౨౨ ' 

౨౨ 

౨ర 

ఆగే 

మర పతకం దద గా. 



యే క, కీ శ్రా 2౬ ధి కారః, 
( 

భవివ్య న్ని బహూన్యత లు_ప్తపూజూని స త్ర్తమాః 

దివ్యస్థలకృ ౪ ర్రుాజా శామ్ర్రుసిద్దా న సంశయః 

నోచ్చాత్ర్రుం తు (పతిస్థూది కుర్వ ని దివి చేవతాః. 

చేవాశ్చ 'చేవలో కే౭_పి కృత్వా నెవవమనిరమొ 

ఆరాభ్య చ జగన్నాథం (పాప్నువన్తి ఫలం బహు, 

యా తు భూమిత జే పూజా తాద్భ శీ దివిజా న వై 

కర్మభూవి స్తు సం పోశ్తా భూమి శార్న క్స్ తత్పమా, 

సంచింత్య పుణ్యం పాపం వా భూమా లోకా నే నరాః 

గమివ్య న్తి తతో జ్యూాయా౯ భూభాగ స్పర్వకర్శసు. 

తతో చేవాః (పలిస్థాప్య చార్చయిత్వా రమాపతిమ్. 

అర్బావతారరూపేణ స్వయం. తీర్ణాః, పునః పునః. 

భూమిస్థాన ఖలా౯ జంతూ౯ తార్యయివ్య న్త వ్రైన్కుగహోత్. 

అతో వి పాస్పదా య జ్ఞైర్డానెళ్చ తపసా ముహుః 

తోవయివ్య న్తి దేవానై § తేసపూమాన్భణ్య హేతవే. 

"జీవా నిసర్ల రిపవో మనుప్యేమ భవన్హ్త రపి. 

ఆరాధ నేన దేవస్య చోపకుర్వ _స్తి మానవా 

' బ్రదమేవ హరేః పూజాబలసం పాదితం ఫలమ్. 

సర్య౭ పి సార్తి పకా యా గి తువ్యన్తి స్వార్టి త ప్లలై ః 

న ద్వివ్య_న్తి రిపూన్వాపీ త్యశోదాహరణం సురాః 

యథా చ్వవవధ రా. స్యాత్స్వర్ల స్ప ఏన్షాశితోఇ_థ వా 

"త నంసలానివా న సుుకఖూక(తికాసి తు. ఛా ది వ్రీస్థలాని గా అవ 5 

దివ్యస్థ లేను సర్వత + ది వ్యేన్యైవాగ మేన తు 

59 , 

3౦0 . 

తేం 
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చ 294 శ్రీ వైెఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్లవే 

వె ఖానసేన పూజూ=_ సీత్సా హీ (కౌతీ చ సమ్ముతా, 

(పాయశ్చిత్తోచితాన్యతై నిమిత్తాని యదా తదా 

ం వాస్తో) క్షం కార యే చేవ నాన్యథా కార యేద్విధిః. 

యేతు పూ ర్వార్డితె నేవ తవోభి; పరమాత్మని 

రక్తాత సన _స్తపస్పిద్దా స్పంకల్చ $y , స్వలే పఃపలమ్. 

చేవదేవం జగన్నాథం నారాయణవమునాయమ్ 

' _పతిష్టాప్య క్యచిద్చిం బే సమభ్యర్చ ర్ట విశేషతః. 

ఉజ్జీవనాయ లోకానాం (పదాస్య స్తీవా పూజనమ్ 

చేశ పై సద్ధ ఇత్యు_క్తనె ద్దా తతార్చనోచ్య శే, 

నహి సిద్ధాస్ర పస్సిద్ధిం కుర్వ ని విఫలాం క్వచిత్ 

 యస్యా౭_న్ముగవామిచ్చ న్త స్తపస్య స్తీవా సాధవః, 

యం _పసాదయితుం వ వ్వా యజ్ఞ దా నాది కుర్వతే 

తై ఫ్ర నా రాధనం హిత్వా కిం సిద్దాస్సం్యపకుర్వ తే, 

చే సిద్దాస్పే' మహాత్మాన స్తే సన్న స్తే స్తే తపస్వినః 

యే స్వకర్ణఫలం "దేవం విదిత్వా శ్రీపతి పహారిమ్. 

(యతిషస్టాప్య తు త దూపమర్చయ స్తీ నిర_న్హరమ్ 

న హ్యూన్యః పాపతో హేతురర్చ నాను క్తి క్రి హత వే, లే 

w 
సైధ్గస్థలే తు యా పూజా సర్వశాస్తి నిక రీ స్నృృతా 

చంబాశద్యోజనం తస్య పరత; పావయేన్థహీమ్. 

సిద్మపతిష్టితా చేశా బవావో విదితాః పురా 

ఉత్పద్య నే భవిమ్య.న్తి సన్తి సిద్ధా భరాత లే. 

పైద్ధస్థలాన్ని భాయాంసి భ సివ్య తాగే సస చ 
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త క్షీ | | 
యు రి 2. థి కా రః, 

సీదా స న సిద్ధా వైఖానసం ఇాత్రైమాశిలె ఫ్ర్వ స్వనిర్థితమ్. 

దేవం సంపూజయ స్తీవా కత్సాయః (పచలత్యపి 

5 2 చ ర జ నహి సిద్దాః (మకుర్వ స్తి కించిదుచ్భాస్ర్రైమాపది. 

గ అ 9 అ 
తస్థాక్సర్వ( యత్నేన సర్వం సిద్ధాశితస్థ లె 

కుర్యా దె పఖానసం శాస్ర్రమా।శిత్య సకలాః |కియాః, 

సీదా జాన ని శాస్తోరా౯ా నిదా జాన చి వాగవమూాకా 
ధ్ దై థి ధ్ - 

సిద్ధాస్సమర్చయ నే ర్థివ వై ఖాన సవిధానతః 

యది సిద్దా శ్రితో దేశః పూజ్య తేనై రః (పమాదతేః 

రాజా తం తు విచారై ఏన పునరై (ఖానసైః క్రమాత్. 

సత్వరం యాజ యేత్కృత్వా (పాయశ్చీ త్తం యథావిధి 

సి ద్ధమేశే స్థలం (పాహురార్డ మేతచ్చ, సమ్మతమ్, 

అథ పౌరాణికో దేశః కథ్య లే యత్ర యత వై 

గాభా. పొరాణికీ భూయా త్తత్సు రాణస్థలం మతమ్. 

అజ్ఞాతకర్త ఎ్రకాగ్యారో స్థర్య సై (పాయశో బహు 

స్థలాసీమాని తతాని.? పురాణాని (పచతు తే, 

పురాణాని త్వనన్తాని స్థలాని పృథివీత లే 

భవ_న్యథ కలౌ (పాప్తే లుష్య న్పే తాన్య నేకళః, 

దశ యోజనపర్యన్తాం భూమిం తు పరికస్సకృత్ 

౧ భునాతి చేశః 'పౌరాణ స్తత కిం చిన్న హీయతే, 

స్వయంవ్య క్రాదయస్ప స్వ పొౌరాణాః'కీ.ర్పితా అపి 

న స్వయంవ్యక్రాదిభే దేన వ్యవహారస్య దర్శనాత్ . 

పురాణత్వం: చ తేషాం. స్యాడన్యత్, షా రాణముచ్య తే 
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గె వ ac శే జ వి | 1 
కం) శ్రీ వెఖానసభగవచ్చా స్కై, ఛార్హ వె 

పురాణస్థల దేవస్య _పతిఫ్థా విధిసమ్మతా, 

(వతిష్టి తే త్వవిధినా స్థలే నైవ ర మేద్దరిః 

ని హి వృద్దాస్స మర్చస్తి బింబముచ్చాస్త్రనిర్భితమొ, 

న హి పౌరాణికే చేశే యజవమానస్య గాగవమ్ 

ఎ రు ణం 9 RRS 9 అర్థస్య గారవం చాపి దర్భనీయం నుహాత్మభిః ల 

యది ప శ్యేద్విమూఢథాత్నా శొరవం నరకం (వజేత్ 

"వేష వవ విశేవస్సా వదన్య తె ఎద్ధవదాచ శేత్ . 

పు రాణస్థలపూజా తు ఇాత్రైందృమైన వర్ద సానా 

మాదే తు సమో కార్యా న లేన సాద్య ఫ్రకిక మః, 

వూానువం పంచమం (పోక్ష్తం స్థలం యత పిశేవతః 

గ్రామే వా నగశే వాపి కాస్తో కే సుమనోం మే. 

పతిపాప్యార్చ శే వివన్షుస్సర్యచే వేశ్య-లేశ్వరః 

వై-ఖానసేన శ్రా స్ట్రేణ పంచ రా|తేణ వా పునః 

మానువ్ స్థలపూజా తు యూజనం పరితస్థ ఎలమ్. 

పావయే త్తస్య తు (పోక్తా శ_క్తిరన్యా తు తావతీ 

'తునుప్యూః పుణ్యక రాస్రణ_స్త్మత తత్ర దినే దినే. 

(పేరితా భగవద్భ క్యా ధనినో నిర్ణనా అపి. 

నిర్మాయ భగవడ్దేహాం (పతిస్థా వ్య (శియః పతిమ్. 

అరయ ని విశేషేణ వెఖానసవిధానతః 

' విశాలః పృథిపీభాగః కాలో. నాదిర న్లకః, 

శాస్త్రం ఇాప్యతిగంభీరం భకాశ్చ బహవో వారా 
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శ్రకీక్తా ఒధి కార 897 

తస్మ్మాత్సర్వ్యపయ ల్నేన సర్వస్యాఒ ప్యనుకాసనమ్. ౭౧ 
(వోక్తం విఖనసా పూర్వం భగవచ్చాస్ర్రము త్రమమ్ 

అనెనైవ (పకారేణ సర్వ తా రాధ యేద్ధరిమ్. ౭౨ 

భకాశన్న బహుధా శాస్త్రం (శంస స్టీదమేవ షి 

తదు కేనెవ విధినా కల్ప యెదాలయాదికమ్. 28 

యథా మానాధికరణే మయా (పో క్షస్స వి స్తరః 

యత్ర వా దృశ్య తే భేదో భగవచ్చాన్ర్రశిల్ప యాః, ౭౮ 

శిల్ప శాస్రం పరిత్యజ్య భగవచ్చాస్ర్రతశ్చ రేత్ 

(పథాన మేతచ్చా(స్ర్రం స్యాద్భగవద్దేవాకల్న నే. ౭౫ 

న తచ్చా(స్ర్రు మనాదృత్య కార్యం కిం చిత్సమాచ రేత్ 

లో భాన్నోహాదథా2-జ్ఞానాచ్చా ప్రా౭స్మీన్న ధృతం చరేత్. ౭2౬ 

అతికమ్యా=_పీ వా శాస్రం తత్చూజూ నిమవ్ఫలా ఛ-ేత్. 

యజమా నో విప ద్యేత తస్ఫాద్మత్రోక్షమాచశేత్ 

తేనేవ తు విధానేన (పతిస్టాదికమాచ శేత్ 

ఐపో కాముష్మీకం య స్మాతృలద్వయమచాప్య తే, 2౮ 

(గామేే, విష్ణర్చనాహీ నే వివ్ల ౧ ర్ప్చాహీవ వేళ్ళని 

తీర్ణహనం సురాపానమన్న ౦ గోమాంస భతుణహ్. డి 

'జీవధాామవిహీనం తు శ్మశానం (గామ ఉచ్య లే 

గృహం చ చితితుల్యం స్యాద్య(త నారాధ్య తే వారికి, ౮ాం 

ఈయూ మోాహాదభ వా౭_లస్యాదకృత్యా చేవతార్చనమ్ 

“భుంక్తే స యాతి నర కాకా సూక శరేవ్యపి జాయ తే. ౮౧ 

శీశవార్చా గృహే యస్య న తిష్టుతి శుభ పదా 



$93 శీ, వైఖానసభగవచ్చా శ్రే భార్చ వే 

తస్యాన్నం నైవ భో క్తవ్యమభ త్యేణ సమం హి తత్. రాం 

బింబశుద్ధ్యాదికం కృత్వా ఇాస్రోో క్ర కవిధినా పునః 

కలాన్యా సాదికం సర్వం విధాయ పర మేశ్వరః, రాతి 

_తిష్టాప్యార్చ ఏతే యత పరిశో ఆయోాజనావధి 

పూయ లేఒన్ముగహాద్విహ్లోః స చేశోజ ప్రాకృతసృ్ణ తః. రార 

తృత్ర పార దసంయు కృశ్భ్రి) మా లమ స్ట సమన్వితః 

యథా చ పరమే వ్యోమ్ని సన్నిధత్తే తథా వారిః, ర్ 

తత బేవాస్ర్రు య స్ర్రింశ ల్పితరః పన్న గాశ్చ యె 

సాధ్యా విద్యాధరా యతాస్పర్వా దై ద దేవనయోానయః, ౮౬ 

సర్వసంపత్సన్ఫుద్ధిస్సా ఫ్రత్సుర న్యో వర్గుకో భవేత్ 

వాయు ర్యాతి సుఖం త్మత సూర్య స్త సవతి తేజసా. ౮౭ 

చం డమాళ్ళీత లై 3 శేశం సేవతే కిరణా స్తథా 

భూమిస్స స్య వతీ చ స్యాత్స)సన్నం చ నభో భవేత్. ర౮ళా 

నకు త్ర గహాతా రాశ్చ (కసాదాభిముఖాస్ప మే. 

'రాజన్వకీ (వడా చ స్యాత్పశుపుుత సమన్వితా, ౮౯ 

_ న వ్యాధిజం భయం. కిం చిన్నాపి జ్వరకృతం. తథా 

. న వ్యాళజం భయం వాపి భవేద్మత న సంశయః. గాం 

నోపసప్టవో నృపాణాం వా మృగాణాం వా౭..ప్య సాం భవేత్ 

_ావ్మాణాః మ్యతియా వై శ్యాళ్ళూూదా స్తత్ర నివాసిన, ౯౧ 
స్వీ స్వే కర్షణ్యభిర తా భవేయుస్సుఖజీవినః 

అగ్నివరోతాక్చ్స హూయ నే తప్య నేత్ర తపాంసి చ... ._ ౯౨ 

దీయ నే భారిడానాని: య్యత్ర జేనో వారిస్స యమ్ 



ప్రకీక్షా ఒధి కా ర, 

అ_పాకృతమిమం చీశం సన్ని థా నాచ్చి)యః భు తే 

ప్రాకృతం యో వ బేన్నూూఢ స్ప యాతి నరకం (భువమ్ 

'అ|పాకృతమి మం జీవం నరో య శ్వాపనిహ్ను జే, 

చండాల స్స తు విశే రాగా సవ్మ్కతి సొ౯ స
్య దృశ్య తే 

మహో పాతేకి నాం తద్వద్ద ఎవం వపాతకినామపీ, 
ల ఆలు 

ఉపపాతకినాం. ఇావీ (పాయశ్శి త్తం విశేషతః 

ఇాస్తోపలాపి నాం నైవ (పాయశ్చీ త్తం (
వదృశ్యతే 

న మానం న సలమిా యస్తు సా న్య భా వేన మన్య తె స్థలమిాద్భృశ మ్ 

(బహ్నాహత్యామ వాహ్నాతీ (భూణవాత్య్యాం తథైవ చ, 

. స్వర్ష చయ్ చ యత్స్పాపం సురాపానే చ యద్భ వేత్ 
కఫ జా 

గురుతల్పస్వ గమనే యచ్చపాపముదీశతమ్, 

వృమలీగమ'నే యచ్చ పాపం సర్వం తదశ్ను లే 

నాస్తి శాస్తాత్సరం జ్ఞానం నస్యా త్త స్మాత్సవర్హకమ్. 

తస్మా త్తస్యావమా నేన సద్యః పతతి దూవకః 

తన్ని౯ జిశే విశేషేణ సర్వేభాగవతా వారా, 

చేవప దోదకాదీని పీత్యా యాస్య _స్తి సద్దతిమ్ 

న హి సర్య్యో౭_పి సర్వత్ర సయ౧వ్య కృస్థలాదిక మ్. 

_గతె పవారాధ యేడ్విన్లుం సదా తచ్చాష్యసంభవి 

అత ఏవ. కృపాసింభుర్భగ వాక్. భూత భొవనః., 

అర్భావతారరూ పేణ గ్రామే (గామే 
గృహే గృహా 

అవతీర్య మహా బాహుర్భ శక్షసాలభ్య హ
ేత వే, 

అర్భ పతే శాన్ర్రవిధినా త్ర కార్యో న సంశ ఆయ? 

వె 

గాన 

2 

౮ 

గ్ా 

అల 

౧౦-౨౨ 

౧౦౧ 



400 శ్రీవె ఖాననభగవచ్చా స్తే, ఛార్లచే 

తస్మాద ప్రాకృతం ఊడశం న (బూయా త్ప్రాక్ళతం నరః, ౧౦౪౮ 

నచ సామాన్య భౌ వేన తం ప క్యేద్యది పశ్యతి 

నశ్య కే వ న సంబేవా ఇతి శాస్ర్రవినిశ్చెొయః, ౧౦౫ 

ఇతి శీవెఖానసే భగవచ్చా స్తే భృగప్రో కాయాం నహి తాయాం 

వ కీరాజధికాశే చతు స్త)ంశో౭_ధ్యాయః- 
ణి ఎం 

అథ పంచ ట్ర, ౦ళ ఒధ్యాయః* 

అ ఫల స్ట తిః రతా 

అభ వే విశేచీ.ణ [కియా యోగాశితం ఫలమ్ 

యస్తు బేవాలయం ఊారుశిలాలోహవావి లేఖనై ః. “౧ 

కారయేన్గు ణ్ఞాయం వావీ తస్యాన న్లభలం స్త తమ్ 

అవాన్యవాని యచేన యజతో యన్నవాతృలమ్. 9 
9 కా డో 

పాప్పోతి తక్నలం నిపోయకాః కారయతి మనిరమ్ Sas SS, హి దె 
కులానాం శతనూగామి సమతితం తథా శతమ్, 3 

తార యేద్భగ వద్దేవామితి బుద్ధిం కరోతి యః 

స_ఫ్టజన్నకృతం పాపమల్పం వా యది వా బహు, ర 

విష్ణో రాలయవిన్యా స పారంభా దేవ నశ్యతి 

స ప్తభోకమయో విళ్లుస్తస్య యః కురులే గృవామ్, న 

(పతిస్టాం సమవాప్నోతి స నరస్పా ప్పలాకికీమ్ 

(పశ స్టబేశే భూభాగే యా నరో భవనం హరేః. ౬ 

కారయశ్యశుయా౯" లోశాక౯ా స నరః (పతిపద్య తే 

ఇష్టకాచయవిన్యాసో యావద్వర్తాణి తివ్యతి, - ల 



ప్రకీక్షాజధికారల. al 
తావద్వర్ష సష్మాసాణి తతో్కోర్తా డివి మోదతే 

(పతిమాం లశ్షుణవలతీం యః "కారయతి మానవః, భౌ 

శేశ వస్య న త్రల్లోశ షుతముయం (ప్రతిపద్యతే 

వష్ట్రిం పర్షె ర సవ్మాస్రాణాం సవ్శాసాణి స మోగే. rn 

స్యన్షాక సాం నివాసే నవు (వ ల్యేక మరిసూదనః 

తతః (పయాలి వై చెకుంఠం నిస్పనాాభస్టిధికం మహాొః ౧౦ 

(పతిష్థాప్య హారేరర్వాం సుతే నివేశనే 

సపురువః కృతక ఎత్యీత్వానె. ఆనం శో మరణం తజేత్ . ౧౧౫ 

యే భవివ్యు సి స్త్ య౭_తీతా ఆకల్నాః పురుషాః కుతే 

తాంసారయతి సంస్థాప్య జేవస్య (పతిమాం : వారేజ ౧౨ 

జరపూజూా త్వియం (పోక పూజానాము_ర్తే త్తమో+ త్తమ 

అకీలే యజమా నేవీ చిరమస్వ్యా అవస్థితేః. “ల ౧౩ 

అనుశసాః కిల సురా యమేన యమకింక రాః 

పాకి ధండధరాః |కూరాః (పజాసంయ మనోద్య తాః. ౧౪ 

విహారధ్వం యభథాన్యాయ్యం నియోగో మే౭-న్గుపాల్య లామ్ 

నా=-జ్ఞూభంగం కరిమ్య్లి ని భవతాం జండ్రవః క్వచిత్. : . ౧౫ 

భలం యీ జగనాష్నధమనన్త న్తం స్రముష్తాశిత్తాః . 

భ వద్భిః పరివా క్షవ్యాసే సఉపాం ఛౌా_స్త స్త /. స్తంస్థిత్లిః. ౧౬ 

యే తు భాగవతా లోతే తచ్చిత్తా స్ట సక్స రాళ్లుణాః 

పూజయ ర్తి Ti వి 0 శే  వస్వాక్యా ము దూార్గత్లేః.,. “౨ (ఏలె 



40: శ్రీ చెఖానసభగవచ్చా ప్రే? ఛార్ద వే 

య స్తివ్షకా యస్స్వ్వపకా భుంజకా ఉ త్తిష్ట౯ స్థలి తేషు చ. 

సంకీరయతి గోవిన్లం స వస్యాజ్యస్సుదూరతే 

నిత్య నైమి ట్ర త్రిక సవం యే యజ నే జనార్హనమ్ 

నావలోక్యా భవక్ళి శ్రే న తేజో ? హాస్తి నో గతిమ్. 

యే భూప పుష్ప వాసోభిర్భూవ జైళ్ళాపీ దుర్గ శః 

అర్బయన్లిన లే గ్రాహ్యా నరాః కృష్ణా క్ర యోద్ధతాః. 

ఉప లేపనక రార స్పమ్మాార్థనక రాశ్చ యే 

కృష్ణాలయే పరిత్యాజ్యా స్తపాం (తిపురువం కులమ్. 

యేన చాయతనం విష్ణోః -కారికం తత్కు-లోద్భవమ్ 

పుంసాం కులం నావలోక్యం భవద్శిర్దుషప్ట చముపా. 

యేనార్చా: గవద్భక్తా గ వాసుదేవస్య 
కారితా 

నరాయుతం తత్కు_లజం భవతాం శాసనాతిగమ్. 

భవతోం శ్రమతామ్మత్ర విష్ణుసం్యశ యమ్ముద రారా 

వినాజ్ఞుభంగకృ నై షన భవిమ్యతి నరః క్వచిత్ . 

యజ్ఞ నరాణాం పాపానుయాళనా స్పర్భకామదాః 

తశైవేజ్యా జగద్ధాతు స్సర్వయజ్ఞమ యూ వారిః, 

స్థావితాం' (పతిమాం విహ్లైోస్పమ్యుక్ సంపూజ్య మానవః 

యం యం కామయే కానుం తం తమాప్నోత్యసంశయమ్. 

యథా హి జ్యలనో. వహ్ని స్త స్తమో హోనింతదర్థినామ్ 

'శీతహానింతదన్యేపాం స్వేదం శ్వచాభిలామిణామ్.. 

కరోతి; [ముధితానాంక్టచ భోజ్యాంక్లిపాక్కకియాం ల్ు 

త్రశ్రైవ “శానా భతేకస్స్య దదాతి య ఖేప్సీతమ్. . 

౧౮ 

ఏన్ 

౨౧ 

౨౨ 

౨౩3 - 

౨'ర 

DA 
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లత జీ. శ్ర కీర్ణా ఒధి కా రః. 

కల్ప దుమాదిన హా ే ర్యదిష్టం తదవాప్య తే 

యస్పదాయతనే విష్ణోః కురులే మార్లన। క్రీయామ్. 
' “కా జు . 

సపాంసుభామ్యు? శ్రేవాస్య సర్వం పాపం వ్యపోవోతి 

యావ_న్తః పాంసుకణికా మార్టే కిక వాల య్ 

వాణి దివి తావ న్ది వసత్య స్తమలో నరః 

అవాన్యసాని యత్స్బాపం కురుతే విషయా నరః. 

యో బావ్యభ్యన్త నరం వేళ్ళు మార్షయే క్కే_క వాలయ్ 

సబాహ్య్యాభ్య_న్లరం తస్య కాయో నిమ్మ-ల్లపో. భ వేల్. 

గోచర్భమాషత్రం సమ్మృజ్య నూ ని త క్కే_శ వాలయీ 

సభాహ్యాభ్య్థ నరం యచ్చ మార్జయేదచ్యుతాలయే. 

సచాహ్యోభ్యన్త నరం తస్య కాయం నిమ్యలువం పదుఃి 

* ఉద కోఘ్యతుణం' పిప్లోర్యః కరోతి సదా గే యాం 

సో౭_ సి గచ్చ య(తాస్తే భగచాక ్యయాదసాొం కుతః 

మృడా 'ఛాతువికాలై శ్వా వర్ల వైర్లోమయేన వా. 

విష్లోరాయత నే నిత్యం యః కరోత్యను. లేపనమ్. 

(పవాతే చాతి గుణవద్యర్షాస్వతిమునోవారమ్. 

స్వనులి ప్త పం శుభా కారం స్వగృహం లభ లే నరః 

వూర ర్త భాన్యహిర ణ్యాదిమణిము క్రాఫలోజ్జ పలము. 

(పత్యాసన్నజలోశే కేతం గృవాం ప్రాప్నోతి శోభవమ్ 

“సామ నస్వజనానాం చ సర్వేపూము త్త తమో _క్రతుమ్, 

తడా'ప్నోతి గృవాం రమ్యము భలే పనకృన్నర క 
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404 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా య ఛార్లవే 

యేనానులి స్తే తిష్ట న్తి విష్థ్యాయతనభూత లే, 

_బాన్మూణాః క తియా చై శ్యాళ్ళ్చూదా స్సాధ్వ వ్ర హ్రీ య స్తథా 

తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం నాఒఒలం దేవాస్పహాోనుగాః 

అప్పరోగణ సంకీర్ణం ముకాపహారశతోజ కలమ్ 
ac) — జ 

- ఆగ ఆ క అలయ (శేన్దం సర్యవిమానాసాం స్వరధిష్ట్వమవాప్పు యాత్ , 

_యావన్స స్తిథభయో లిప్తా దివ్యాభ్రాంస్తావతో నరః 
a అ nm క్ర 1 

తస్టిన్విమాచే స నరసి) వా తిప్టతి శోభ నే, 

అల నా ల ఆడి 9 గేగ్రన్షవష్ర్రుసంయు క్ర స్పర్యభావణభూవితః 

గంధథర్వాపరసాం సం_మైః పూజ్యమానస్ప తిష్ట తి. 

_.లిపా చ యావతా వాస్తా విష్ణోరాయత నే మహీ 

ప్ ఆలి ” ళ్ ఆావదో్యోజనవి స్పర్ష స్వర్లస్థా నాధిపో భ వేత్. 

పూజ్యమానస్పురగ లై కీ తొ "ఫ్లాదివివర్ణితః 

మనోజ్ఞ గ్యాత్రోో విపేన్ట్రే సిద్ద త్యాభూత సంభ్రవమ్. 

తత్ కుయాడొహా చాగత్య విశిపే. జాయతే కులే 

అత్యుశ్కృష్టగృుహం _పాపష్య మర్త్యలోకేఒభివాంఛితమ్, 

న తత తావద్దార్శ్మిద ట్రిం నోపసర్గో న వాశల్; 

న తావన్గ ఎకేనిప) న్రిర్యావజ్జీవ ని సావీణః, 

విష్టుస్పమ సభూతాని ససరెజతాని యాని వె 
శ్ సాచి ఎ యా 

. తేషాం మధ్యే జగద్దాతుర తీ చేష్టా వనుంధ రా. 

కృతే సన్మూూర్డ నే తస్యా_స్థథా వైవాఒనులేపనే 
. జన స € , పయాలి కరవముర తొ చం విష్ణుర్భ్భూరై (కవీ యతః. 

ఉపోషితో నరో సారీ. ఈఈ; శరోత్యశు లేపనము 

రె౯ా 

ళోం 

రోం 

రేం 

“ఈత 

రల 

రా 

రోడ. 

రజి 

నై 

రకా 



ప్రకీర్షాఒబధికా ర, 

న తస్య జాయ లే భొంగో గార్హ్యస్ట్యే తు కదా చన, 

యా చ నారీ కరో త్యేవం యథానదను లేపనమ్ 

నాఒప్నోతి సాజ_వీ వైధవ్యం గృహభంగం కదా చన: 

సర్వాభరణ సంపూర్ణ స్పర్య్వోపస్కర భాన్య వా౯ 

గోమహిష్యూది సంభాగం గృహమాప్నోతి మానవ. 

తస్మాదభీప్పతా సమ్యగ్వార్డ్యస్థ కం తదఖండితేమ్ 

విప్లోరాయతనే కార్యం సవాసై వోప లేపనమ్, 

యశ్స్చాను లేపనం కుర్యాద్నిష్టో రాయతనే నరః 

సోఒవీ లోకం సమాసాద్య మోద లే వై శత కతోః, 

పుష్ప పకీర్ల మత్వర్తం సుగన్లం కేశ వాలయే 
అ ల$ థి 

ఉపలిప్తే నరో దత్వా న దుర్గతిమవాఖ్నుయోత్, 

స్నాన పానాంభ సాం విష్ణోః పుదానా త్తత్సళోక భాక్ 

స్నానీయ[(ద్రవ్యదానేన సీరోగః (వీత్య మోద తే. 

శమాది దానాదాషప్నో తి పరలో'కీ మవాత్సుఖమ్ 

ఆ లేపన దవ్యదానాత్కామూానాప్నో తి శాశ్వతా౯, 

వలాకర్బూరతాంబూలీతైలాది స్ప రృనాత్వఖీ 

| పర లేవా చ లోశే స్యాద్ది రకాలమసంశయః, 
దిఖైె . 

సర్వయజ్ఞ మయో వివర వ్యానాం పరకుస్స్మ బత. 
ప్త ౯౧ 

జాయతే యేషు లోకేషు పుళకసృంగమామపహోకొా - 

యహ శీరవహః నద్యో (పహొజాః పాయసకర్ష నమూః 

చాలా లోకా౯ పుటట ఈం స్ప తీరస్నాన్కరా పొరల -. 
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ఆహ్హాదం సిర్వ లిం స్వాస్థ్యమారోగ్యం ఇబారురూపతా 

స ప్రజనాల్ణన్య వాహ్నోతి తీరస్నానకరో వాశేః, 

దథ్యాద్నాం వికారాణాం వీరతస్పంభవో యథా 

తశ్రైావా శేవకామానాం వీరస్నాపనతో హరేః 

యథా చ విమలం తీరం యథా నిర్వ ఏతి కారకమ్ 

తథా౭_స్య నిర్జులం. జ్ఞానం భవత్వతిఫల పదమ్. 

 ,(గహానుకూలతాం పుష్టిం (ప్రియం చా౭_ప్యఖిలే జనే 

కరోతి భగవా౯ విమ్షుః మీరస్నాపనతో షితః. 
ఇట్టి 9 ర్స్ సర్వోఒస్య స్విగ్గతా మేతి దృష్టీమా త్పాంత్ప్రసిదతి 

క వవహాననానోనాాానానినానానాని 

యస్సాాపయతి దేవస్య ఘృుజేన (పతిమాం వారేః, 

ఆజా ఇ నా ఇంద పా ద్విజాగ్య్యాణాం స దదాతి గవాం శతమ్ 

గవాం శతస్య నిపాణాం న ద_త్తస్య భవేత్సలమ్. 

ఘృత్మపస్టేన తద్విహ్లోర భేత్సా షనోపయోగినామ్ 

పురా రాజర్టిభిః పాప్తా స_ప్పద్వీపా వసున్ధ రా, 

ఘృతాఢ కేన గోవింద పతిమాస్నాపనాత్కి ల 

(వతిమాసం సితాష్టమ్యూం ఘృులేన జగతః పతిమ్ం 

స్నాపయిత్వా సమ స్తేభ్యః పాపేభ్యో ౭._పి డ్రుముచ్య తే 

| చ్యాద శ్యాం ఫార్ధ మాస్యాం చ గవ్యేన వావిపూ పాెరీక 

స్నాపనం బేవ చేవస్య మహాపాతక నాళ నమ్ 

. జ్ఞానతోజజ్ఞానతో వాపీ యత్చాపం కురుతే నరః. 

తత్ కాలయతి సంధ్యాయాం ఘృుతేన స్నాపయకా హరిమ్ 
మృతకీకేణ చేవేశే స్నాషీతే మధుసూడ నే 
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ప్రకీ రాజ. ధి కార 

స గత్వా వైష్ణవం ఛామ మోదతే సహ సూరిభిః 

సజం బదా సుమనసా యః | ప చ. 

(ప్రజం బద్ధ్వా సుమనసాం యః పయచ్చతి విష్ణవే, 
స భుక్త్వా విపులాక భోగాన్నా కృ వే విరాజ తే 

చామర వ్యజన ఛత్రడానాత్స్యా రాజ్యమశ్ను తే, 

+ చానాదాభరణాదీనాం కేజస్వీ డివి మోదశే 

చానాచ్చ నవరత్నావాం చేవసాలోక్యమన్స్ను లే, ' 

ఆదర్భన పడా నేన దృశ్వస్పరై పర్భపవ్యతి 

లే 

గంధ్మదవ్య (పదానేన సుగంధి రాయ లే, భృశమ్. 

ప(దవ్వ| పదానేన స స 
_భూప్మదవ్య్యవదానేన స్వస్థానం స్వర్జిణాం భవేత్ 
ఉపోానహా పాదుకే చ వాహానం యానమేవ చ, 

దదాతి యా మందయిత్యా! మణికాంచనచితితమ్ 

స విమానం తు దుష్పాాపం (పాప్నో క్యేన న సంశయః , 

అలంకృతం భదపీఠం (పయచ్చ్భ౯ సర్వ కామ భాక్ 

విన తానన్లనస్థానం ధ్వజముత్చాద్య దర్శయక. 

సామోప్యం సవాసా విష్ణో ర్యాతి సద్యో న సంగయః 

ధ్వజం చ్ వాద్యము త్పాద్య విష్తుసాత్కు-రు లే త్రయః, . 

స దివ్య దుందుభి (పాయంస్థానం
 (పాప్య విరాజ తే 

Mu స కా... 
దానదాసం తథాత్త్థాన మాళ్లీయం 

చ (పయచ్చలి. . 

వాసుదేవాయ దాస్వ్రేన ము _క్తీః కరత లే స్థ
ితౌ | 

ఎవ్మక్తత్తభే డైక్టీకళేదైహ్తోళా, వాద్యైర సా. 
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శ్రోతవై ్యరకి దృశై కశ్చ దేవదేవస్య సన్నిధౌ 
ఆసీనముపచారై _స్టిర్యే సమా రాధయ ద్ధి లే. 

(పేత్య ది వ్యేషు లో కేసు పూజ్య నే తెర్న సంశయః 

దీపం (పయచ్చతి నరో విప్లోరాయతనే హి యః 

సదథీ,ణస్య యజ్ఞస్య ఫలం (పాప్నోత్య సంశయః 

ఆవళోరాతమనిర్వాణం దీపమారోప యేన్న రః. 

సర్వపా పవిశుద్ధ్దాత్తా విమ్దలోకే మహీయతే 

దినే దినే జపన్నామ శేశ వేతి సమాహితః, 

సకృద్దదాతి య్యా వ్ పః (పదీపం కికవాలయే 
దె: ల 

చాలి సరత్వం (వజ్ఞం చ (పా కాశ్యం సర్వవన్తుషు. 

అవ్యావా లేర్యదియత్వం చ సమాస్నోతి న సంశయః 

సర్వ కాలం చ చముష్మా౯ మేధావి దీపదో నరః, 

జాయ జే నరకం చాపీ తేమస్ఫంజ్ఞ్థం న పశ్యతి 

సువర్థృ చుణిము కాఢ్యం ననోజ్ఞు మతిశోభనమ్. 

దీపమాలాకులం దివ్యం విమానమధిరోహా తి 

తస్మాదాయత నే విహ్ఞోార ద్యాద్దీపం (ప్రయత్నతః, 

తాం శృ దత్యాన్న హీన స్టే? న చ 'తైలవియాజనమ్ 

కుర్వీత దీపపా రా చ మూకళోజన్లో జాయ లే జడః. 

అన్దే తమసి దుప్పారే నర శే పతితా౯ా కిల 

పిక్రొశ మానాన్గనుజా౯ వత్యు ని యవముకింకర్గాః. 

విలాపైరల మ-త్రేవం కిం వో విలపిలే ఫలమ్ 

తథా (ప్రమాదిభిః పూర్వమ్యాళ్ళా. త్య న్హమున్తేవీత్త?.. 
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ప్రకీళ్లాఒధికా ఈ, $09 

పూర్వమాలోచితం నై తత్కథమ స్తే భవివ్యతి 

ఇదాసీం యాతనా భోగాః కిం విలాపః కరిన్వుతి. గాదె 

కాళ తా స 
a బేసళోదితాని స్వల్పాని విషయా శ్చాతికర్ష కాః 

వతతో్క- న విజానాతి యేన యూయం (పమాదినః. నారో 

జన్తుర్ణన్నస వా_ేభ్యో ప్య్యాకస్నిక మానుహో యది 

'త తాఒ.ప్యతివిమాథ త్వా త్కి.ంభోగానభిఛావతి, గా 

కో౭_తిభారో హారేర్నామ్ని జిహషుయా? పరికీ ర్రిలే 

వర్షి తే తుల్యమూ లే తు యదగ్నిర్శ భ్య తే సుఖమ్, నడ 

అతోజ_ధికరోలాభః కో వక్స్చిత్తే 2ఒ.భవ త్తథా 

యు ఛాయ తేషు హా సప్రేషు స్వాతం తే సతి దీపక్, న్ 

మపాపలో విష్తుగృ హా న దతో నర కాపపహా; 

న వో విలపితే కిం చిదిదాఏం దృశ్య లే పులమ్.. గ్౮ 

అ ప్వాతం తే విలపతౌాం స్యాత కే తు (పభూదినామ్ 

అవశ్యంపాతినః (ప్రాణా భోక్తా జీవోవ్యహార్నిశమ్, లా 

దత్తం చ లభ తే భోకుం శామయస్విష యాం స్తదా 

వతత్సా 6తంత్యివద్భిర్వో యు క్షమాసీత్సరీశీ తుమ్, ౧౦౦ 

ఇచాసీం కిం విలావేన సహథ్వం యదుపాగతమ్ 

3 న జ బపిత మ్, _ శ 

య చ్యేతదనఖిష్టం వో యద్దుఃఖం సముపస్థితమ్ . ౧౦౧ 

య ద్భూ యా౭_పీ మతిః పాపేన కర్తవ్యా కథం చ న 

పాపకర్శ్శణే నిర్వ ఏ తేజహ్యజ్ఞానాదభుశాకే నమ్, 
౧౦౨ 

క_ర్రవ్య్వ్యమప్యవిచ్చిన్న 0 స్నృరఠ ద్భిర్దధునూద నమ్ 

విమాన మణివిదో్యతి సర్వరత్న భుయుం దివి. ౨౧౦౩ 

రజీ 



TE అ క చీ 410 శ్రీ దైఖానసభగవచ్చా గ్రే, ఛార్ష వే 

సమాూవ్నోతి నరో ద ళ్ళ (ప్రదీపం కేన వాలయే 

హావిపాం పాయసాొదీనాం హరయీ చ నివేదనాత్. ౧౦౪ 

ఆదం అణ అల్లో విష నా 

సుఖై కర సపూర్ణ తా రాజ తే విమ్షుసన్ని థా 

భత్యుపానీయ భోజ్యా నామ న్యేపా మపి దానతేః ' ౧౦౫ 

శ్వేత ద్వీ పే తత్పమిా "జే వస్తి సుఖినస్సదా 

బహున్మాత్ర కిము కేన వాసు బేవార్థమాద గాత్ . ౧౦౬ 

దదాతి వస్తుదానం + యస్థ్వానం (పాప్నోతి చేప్పితమ్ 

కర్మణాం మార్జనాదీ నాం ఫలభోగాదన న్హ్లరమ్.. ౧౦౭ 

wa? Ces 
కర్మ శేమైః పునర్జన్న క ర్మానుగుణ యో నివు 

ఉత్కృష్టా సేన భోకారో లభ నే సుఖనస్పదా. ౧౦౮ 

ఆరామాగాం తటాకానాం శ్ర్రుపాణాం చ (సవర్తనాత్ 

విప్లోరాలయ సామో జ్యే తత్ఫలం శకీన వర్త ఏతే ౧౦౯ 
23 ac) 

స్కుపదర్శా బలవతీ చితా ధాతువీభూవి.తా 

ఉపేతా. సర్వభూతె శ్చ (కోపా భూమిరిహోోచ్య లే. ౧౧౦ 

తస్యాః శతవిశేపాక్చ తటాకానాం చ బన నమ్ 

కెద కాని చ' సర్వాణి (వవతన్య్థమ్యును పూర్వ శ్వ. ౧౧౧ 

_ తటాకానాం చ వత్య్యూమి కృతానాం వావీ యీ గుణాః 

(తిష లోకేషు సర్వత పూజనీయః (పతాపవాక్, ౧౧౨ 

"అథ మి|కేసదన తం మి తేవివర | జ వా మి సదనం మై[తేం మిక వర్భనమ్ 

క్రీ రిసంజననం (కేసం తటా కానాం నివేశనమ్. ౦౧౧౩ 

భర్మస్యార్థ స్య కామస్య ఫలమాహుర్శనీవిణః 



యే శ క రా = ధి కా ర, 

తటాకం సుకృతం జేకే తత మేకం మహా శ్రయమ్. 

చతుర్వి థానాం భూతానాం తటాకముపలత యేత్ 

తటాకాని చ సర్వాణి దిశే స్తై (శియము త్తమామ్. 

దేవా మనుష్యా గంధ ర్వాః వితరో యతురాతుసాః 

స్టావరాణి చ భూతాని సంశయ న్తి జలాశ యమ్. 

తసాతాం స్తు (పవతష్యూమి తటాజకీ యే గుణా స్ప త్ర 

యా చత్మత ఫలావా ప్తిర్ బుపిభిస్పము దాహ తొ, 

వరాశా లే తటాకే తు సలిలం యస్య తివతి 
యె క్ష ® 

అన్ని హాోేత్రఫలం తస్య ఫలమూహాుర్జునిపి.ణః 

శరత్మా_లే తు సలిలం తటాశే యస్య తిష్టతి 

నోసవా స స్వ సంపేత్య లభ తే సఫలము త్తమమ్, 

చావ నకాబే సలిలం తటాశే యస్య తీష్టతి 

యా £9 
స వె బహుసువర్త సర్ట్ యజ్ఞ స్య లభ తే ఫలమ్. 

యస్య వై శైశిరే కాలే తటాశే సలిలం భవేత్ 

a ఆ అర కి తస్యాగ్నిహ్ఞైోమయజ్ఞ స్య ఫలమా హుర్చనీషిణః 

తటాకం సుకృతం యస్య వస్తే తం మహాశయమ్ 

వ్ 
స సు ఫలం స సముపాశ్ను శే. అతి రాత స్య యజ్ఞ స్య ఫలం సస న్న 

సిదాఘు కాలే పానీయం తటాశే యస్య లిష్టుతి 

వాజిమేధపలం తస్య సలం వై మునయో విదుః, 

స కులం తార యేత్సర్వం యస్య ఖా తే జలాశ యీ 

గావః ఫీబ ని నలిలం సాధవక్స నరాస్పదాం 

తటాకే యస్య గావస్తు పిబ_స్టి తృషితా జలమ్ 

౧౧౫ 
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418 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్ప్రే. ఛార్లవె 

మృగపతీ మనుప్యాశ్చ సో౭_శ్వ మేధఫలం లభేత్ , ౧౨౫ 

యత్సిబ సన్తి జలం తత సాయ న్తే విశమన్సి చ 

తటాకద స్య తత్సర్వం (పేత్యానన్త్యాయ కల్ప తే. ౧౨౬ 

దుర్త భం సలిలం చేవా విశేసేణ పరత వై 

పానీయ స్య (పదా నేన (ప్రీతిర్భవతి ఆాళ్వతి. ౧౨౭ 

తటాకే యస్య పానీయం పానీయాయ జగత్స లే, 

తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం పాలం దేనాస్పహోను గాః, ౧౨౩౮ 

తటాే యస్య పానీయే నాయం (పాళతర్షి పజాతయః 

స్నాత్వా కుర్వ ద్ధి కర్మాణే తస్య నా కే స్టితిర్భ వేత్ , ౧౨౨౫౯ 

తటాకే యస్య జేవస్య స్నాపనం చా౭ధివాసనమ్ 

తస్య లోకా భవ స్తే కవ పావనా; మతివర్డి ణాః, ౧౩౦ 

సర్వదా నై క్షురుతరం సర్వదా నై ర్విశిష్య తే 

పానీ మూవాసదానం తు దేవస్యాగో (పశిస్య శే, ౧౩౧ 

అథ వ వే వికీశుణ వృయోణామవరోపణమ్ 

స్థానరాణాం చ భూతానాం జాతయపష్టట్ (పకీర్షి రతాః, ౧౩౫ 

వ్యేకనర్తుల' తావల్ల వ్ స్వ కారా స్ప్రణజాతయః 

“ఏతా జూత్వస్తు వృతాణాం లేపూం రోజే గుణా స్తిషమే, ౧౩౩ 

కీ ర నూన వే లోశే _పేత్య వైన ఫలం శుభమ్ 

లభ తే నామ లోకే చ పితృభిశ్చ మహీ కు శే. ౧రకెళ 

చేవళభోకగతస్యాపి నామ తస్య న నశ్యతి 

. అతీలేఒనాగ తే. చోభే పీతృవం కే౭ఒన్యత స్తథా. ౧౩౫ 

తారయేద్య ఎ్రకుయాపీ చ తస్మాద్వ తాంశ్చ రోపయీత్ 



జ కీరా లః, శు రా ఇధి కారః 

తస్య పతా భవ మేలే ఐ దపా నాఒ్మత సంశయః, 

పరలోకగతస్ప సరం లోకాంచ్చాన్నోతి సోఒవ్యయా౯ 

పుయపషై ఎస్పురగణాళా వృతూః ఫలై వఇ్వ్బాఒపి తథా పితృక 

వూజయ ని మహీరుహోః 

కిన్నరోరగర తాంసి దేవగన్ల ర్భమాన వాః, 

ఇాయ యా ఇబా౭_తీథీంక్చాపి 

తథా బుషిగణాతై వ సంశయ స్థి మహేరుసహో౯ా 

పుప్పితాః ఫలవ _న్లశ్చే తర్పయ స్తీవా మానవాక్, 

వృతు.దం పుతవద్వ అతవొనారయ స్త్రి పరత తు 

పతం ఫలం వా పుష్పం వా య స్యారా మే వరోవీ తే. 

అచ్చుతస్య పదం (పా_ప్తం లో కా స్తస్యాచ్యుతా (థువమ్ 

కుతే )ః భల ర్వా పుయ్సు ర్వా పీయే ఛభగ ఐనాక హరిః, 

తస్మా క్తటానే తద్భ్భయా రోప్యా శృ) మారి నా సదా 

పుతవత్సరి పాల్యాశ్చ పుుతా స్టే భకక స్ప ఆః. 
వ! . .. - 

/ + వ్ తటాక కృద్యృతురోపే ఇష్ట యజ్ఞ శ్చ యా నరః 

వే స్వే మహీయ శ్లే్మ యే బా. న్యే సత్యే వాదినః. 

తస్ఫాత్తటా కా౯ కుర్వీత ఆరానూంశె్బెవ రోషయ్త్ 

య జేచ్చ వివిధై ర్య జ్ఞ స్పత్యం చ సతతం వచేత్ . 

గోభూహిరణ్య దానాని కృతాష౭_.చార్యాయ విప్ప వే 

అర కాయ ఏవే ఘేణ స్వర్లతస్సుఖ మేధ తే, 

అతి దానం తు సెర్వేపాం భూమి దానమిహోోచ్య లే 
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411 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, ఛార్ల వే 

తసై్రైహికం భ వేత్పుణ్యం తథా పార(తికం బహు, ౧౮౭ 

యస్తు దద్యాత్ప్స్వనామైల్నవ వూజకాయ వసుంధ రామ్ 

తస్య కామాః (పరోవా్లి సర్యమైహీక నుశ్ను శే, ౧రీరా 

'దేవ కార్యాయ వె ద ద్యాద్యో "దేవాయ వసున్గ రామ్ 

చేవనామన తస్వ స్యా ల్యే వలాముప్మీశం ఫలమ్. ౧౮౯” 

(బహస్టిర్పణధిమయా యస్తు గుప్తం దాస్యతి కిం చన 

దేవాయ దేవ కార్యాయ _వాహాణా .రూఇ-ధి కారి ణే, ౧౫౦ 

అల“ స 9 యావజ్లీవతి తద్దానం సన కస్య స్టితిర్భ వేత్ 

యం యం కామం తు మనసి కృత్యా యద్యచ్చ 'యో2ఇ.ర్పయేత్ 

తం తమేవ ఫలం లతా కరా సమ్మాడ తే చరమ్ 

కిములభ్యం భగవతి (పసన్నే శ్రీనికేతనే, ౧౫౦ 

ఆచార్యాయార్చి తా భూమిరత్య న్హఫల దాయినీ | 

తతోఒర్చకార్పితా దద్యాదన న్తం ఫలముచ్య తే, ౧౫౩ 

పదార్థినామథా2. స్యే పాం తథా౭_న్య విభవస్య చ 

దత్తా భూమిస్తు దాతారం తారయెన్నాజ[త సంశయః, ౧౫౪ 

సువర్ణం రజితం వస్త్రం మణేరత్న వసూని చ 

సర్వమేవ భ వేద్ద త్తం వనుధాం నః (సయచ్చతి. ౯ AA 

ఫాలకృష్టాం మహీం దద్యాత్స బీజాం స స్యమాలినీమ్ 

యావత్సూర్యకరా లోకే తావత్స్వగే మహీయతే. ౧౫౬ 

యశ్చా౭.పీ కురుతే పాపం పుకుపో వృ ర్తికర్భితః 

అపి గోకర్ణ మా (తేణ భూమి దా నేన శుద్ధ రతి: ౧౫౭ 

స ప్తవహాస్తేన నా సమ్యు కింంశద్దం జేన వర్ల నమ్. 



చ కీరా ౬ ధి కా రః, 
' a) 

స శ తా న్వేవ గోకర్ణమితి -వీదవ్దో విదుః. 

జిలేందియాయ గుణినే పూజ కాయ తపన్వినె 

దద్య్యాన్నహీం భ వేత్తస్వ ఫలమత్యయమచ్యుత మ్. 

య థాఒప్పు పతిత సద్య స్పెైలబిందుః (శకరోవాతి 

వవం భూమిక్స్ళతం డానం సస్యే సే (సరోహతి. 

యథా బీజాని రోహాస్తి పకీర్దాని మహీతలే 

వవం కామాః _పరకోహన్తి భూవిదానసమార్టితాః. 

యథా గార్భర కే వళ్ళం శీరిణీ తీరముత్స ్ర చేజ్ 

వవం దతా చిరం కాలం భూమిర్భ రతి భూమిదమ్. 

| ఇమషముఖిస్పతతాం భూమిం యవగోధూ మతాద్వ లె: 

యో దదాతి నర|శేవ్య్వస్స న (పచ్యవన తే దివః, 

శుభం భచాసనం ఛ్నతం నరాళ్చ వర యోని.త; 

భూమిదానస్య చిహ్నాని ఫలమేతన్న సంశయః. 

ఆదిత్యా వసవో వి్థుర్భహో సోమో హుతాశనః 

శరాలపాణిళ్చ భగచానభినన్స స్తి భూమిదమ్. 

సౌవర్ణ ఛ తహ ర్నాసాణే వసోచ్దో రాశ్చ కామదా? 

గంధ ర్యాషరసో యితే తత తిష్టున్తి “భూమి దాః. 

ఇయ మేవ పురా భూమిః పాలితా బహుభిగ్న ్ర పెః 

అనై్వ్యైశ్చ బహుభిర్హ త్త రా జభిస్సళ్యేసంగలెః 

యస్య యస్య యదా భూమి స్తస్య తీస్య్మతదా ఫలమ్ 
భూమిం యః (పతిగృహ్హాోతి యశ్చ భూమిం (పయచ్చతిం 

'తావ్రుభా పుణ్యక రాణ" నియతో” స్వర్గ గామినా 
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4:6 శ్రీవెఖాన సభగవచ్చా స్తే; భాధ వే 

దానపాలన యోర్మ భ్యే దానాచ్చే ఉఊరా2నుపాలనమ్. 

దానాత్స 3రమవాపహ్నోతి పాలనాదచ్యుతం పదమ్ 

సృదత్తాధి(గుణం పుణ్యం పరద తాను పాలనమ్, 

భూమిద సర మారువ్యా శాశ్వతీ శేధ తే సమాః 

పునశ్చ జన సం పాష భ వేద్భూమి పతిర్దు)వమ్, 

యథా భూమిస్పదా జేపీ దాతారం కురుతే పతిమ్ 

వవం సదక్నిణా దత్తా కురుతే గార్హ నాధిపమ్. 

అవీ పాపకృతం _పాష్య (పతిగ్భప్లోతి భూ'మిదమ్ 

మహీం దదత్పవి(త్రస్స్పాాత్వూణ్యా చ జగతీ యతః, 

నామైవ (పియద తేతి గువ్యూ మేతత్స్ప నాతసమ్ 
తదస్యాస్ప*తం (పీతె కీ రసీయా (యచ్చ తా. 

త పోయజ్ఞా శితం శీలమలోభ స్పత్వ వాది తా 

గురు దెవతపూజా చ నాలి శాముతి భూమిడమ్. 

భ రుర్ని క్లే) యుసే యుక్తా స్టరకాక్మాకో రణే సాతాః 

(బ్రహ్మ గోకగతాస్పనో నా౭తి కామ _స్టీ భూమిదమ్. 

యథా జన్ని తీ విణ పుష్టాతి స్వసుతం ముదా 

ఏవం సర్వగుతైై ర్ఫ్ఫూవింశ్రాతారమనుపు వ్యతి 

అగ్ని ష్టోమూదిభిర్య జ్ఞెరిష్ట్వా విపులదతీ. 8 

న తత్సల మవాప్నోతి యద్దత్వా వసుధాం వునః, 

మృత్యోర్త్హి కింక రా దండా వ్యాగ్ని తా పాస్పు జఆజారుణా? 

ఘూరాక్చ వారుణాః పాశా నోపసర్న ని భూమిదమ్. 

పీకరః పితృలోకస్థా దేవలోశే దివౌకసః 
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శ్ర కీ రై = ధి కా రః 

నసన_న్లరయ గస్తి దాతారం భూామేః _(పభవతాం జరి, 

ఆదిత్యా ఇవ దీళ్య న్తే తేజసా డివి మానవాః 

యే (పయచ్చ్భ ని వసుధాం హరయే లోకసాత్ని ణే, 

కృశాయ కృశ భృత్యాయ వృత్తిం శీణాయ సీద తే 

జేవాో౭_ర్ప్యతు వి పాయ సు శ్రీర్భవతి మానవః, 

ఆస్మోటయ స్టి కీతేరః (పనృత్య ని వీణా మహో: 

భూమిదో నః కులే జాతేసృన స్పన్తారయిష్యుతి. 

సన క లస్య పురుష సనో బన్టుస్సనో గురుః 

సచాతాస చ వి కానో ఆకూ దదాతి వసుంధ రామ్. 

లో కాంస్తు సృజతా పూర్వం గావస్పృష్ట్రాస్స ్ర్యయంభువా 

వృద్ధ కర్ణం సర్వభూతానాం తస్మాత్తా మాతరస్స తాః, 

తాసు దత్వా సార భేయీస్స ర్రన్లో లోకి మహీయతే 

ఛనుం దత్వా స్నువతాం చ సోపధానాం పయన్వినీమ్. 

సవత్సాం కహీలాం దివ్యామాచార్యాయార్చ కాయ చ 

బేవ బేనస్య తుష్ట్యుర్థం చేవాయ _(వావాణాయ వా, 

న తస్య శక్యతే వక్తుం ఫలం వర్షశతెరపి 

యావ. న్త్ భేన్వా లోమాని వత్సాయాశ్చ విశేవతః. 

,శావద్వర్ష సవా సాణి కామా౯ దుహ్యేత సా వరా 

(డప్రయచ్చశే యః కపీలాం సవత్వాం కాంస్యదోవానామ్, 

స్వర్గ (తుంగీం రాప్యఖు రాం ల స్పైర్యవ్యగు తైః పునః 

సో 7*ః కామదుభూ భూత్వా దాతారముపసర్పతీ. 

గోననానం తు చూ దచ్యాత్స్ర్వర మై దిలంకృతన్్ 
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జక చ 418 శీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే భార్త వే 

పరాం వృద్ధిం (న్ యం (పాష్య స్వర్షభోకే మహీయ టే. ౧౯౧ 

దశ చోభయతః (ేత్య నూతా మహాపీతామవోః 

X చ్చేత్ఫుకృతినాం లో కాకా గావో దత్వా యథావిధి. ౧౯౩౨ 

దాయాద్యల న్టేర్యొగా దై థీదానస్పవ్వ్చొూద్య యా దజేత్ 

తస్యావీ ఇబాశకురరా లోకా భవన్తి నీహా పరత చ అనాది 

యా వా ద్యూతే ధనం జిత్వా గావః (కీత్వా (పయచ్చతి 

స గచ్చేద్విరజు౯ లో కా గో కదానఫలార్జి తౌకా, ౧న 

(పతిగృవ్యా తు ఈోూ దద్యాద్దా వళ్ళు బ్లేన చేతసా 

స గత్వా దుర్లభం స్థానమమరై స్పహ మోద తే. ౧౯౫ 

య శ్చాత్తవి క్రయం కృత్వా గావో ద ద్యాద్య థావిధి 

స గత్వా విరజా౯ లోకాకా సుఖం వసతి చేవవత్. ౧౫౯౬. 

సంగామే య _సనుం త్య కా త క్యా గావః (పయచ్చతి. 

చేహామిక్రయ మూాల్న్యా స్తా శాశ్టతాః కామదోవానాః ౧౯౭ 

జీర్హాం చెవోప పభు కాం చ జరద్రాం శీలవర్ణితామ్, 

తమః (విన శే దత్వా ద్విజం "శే శేన యోజయేత్. రా 

చానణయాగ్యా భవేస్నే వ క్భశా దపా పలాయిసీ 

యుంజ్యా క్షే. శెస్తు యో వీపం దత్వెనాం తెద్వ ఎ భౌ భవేత్. 

యువానం బలినం శ్యామం వాలేన సవా యూధథపమ్ 

గోజపతిం హరయే దద్యాద్భూరి శుంగ మలంకృత మ్, ౨౦౦ 

(బోవ్మాణానాం గవాం చెవ కులమేకం దభా కృతమ్ 

ఏకత మంతా స్తిస్టన్హి వావి-ేగన తివ్యతి, ౨0౧. 



చ కీ రా ఇ. ధి కా ఈ, 
wD 

ఉపగమ్య తు ఈయూ దద్యాద్దావళ్ళుద్దేన చేతసా 

యావ_్ది తాసాం దోమూాణి తావత్స ఏనే మహీయ తే. 

[వవమ్య్యూవి గవాం లోకా యాదృశా యత సంస్థితాః 

మనోజ్ఞా రచుణీ యాశ్చ సర్వ కావుదుహాస్స దా. 

పుణ్యాః పాపవారాశక్వెవ గవాం లోకా న సంశయః 

అత్య గ్లసుఖిన స్తత్ర సర్వ పాపవివర్శితాః, 

ప్రమోద నే మహోాస్థా నే నరా విగతక ల్బపాః 

తుల్యపభావా దేవై స్టే మాద న్దే ప్పరసాం గహైః, 

గంధ వై ఏరుపగీయ నే నోశరణ్యా న సంశయః 

యావ్మాణాస్పాధువృత్తాశ్చ దయావన్తోఇ.నుకంప కాః, 

ఘృణినశ్ళుభక రారో మోాద్తే దై వతైస్పవా 

య-థవ సలిలే మత్స్య స్పలి లేన సహాేవ్య నే 

గోభిః పాపకొతం కర్మ దృఢ మేవ వ్యపోవ్యా తే 

మాతర సృ్పర్వభూతానాం (కజూనాం రతు.చ్నో కృతాః, 

(బ్రహ్మణా లోకసా రేణ గావః పాపభ మాపహోః 

తాను దతాను లో కేఒస్మి౯ కింన దత్తం భవేదివా, 

'జేవేశాయ విశేషేణ తత్కింయాయ తథా పునః 

(కుతిపాద్యాస్పదా గావో భూతిం స్మా రామభీప్పుభిః, 

సువర్షం పరనుం దానం సువర్ణం దశీణా పా 

వతత్పవి.తం పరవుమేతతృ్స్వ స్త వ్రయనం మహాత్. 

దశ పూర్వా౯ పరా౯ వంశ్యానాత్థానం చ వి వేషతః 
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20 శ్రీవై ఖానసభగవచ్చా స్తై, ఛార్ల వే 

అపి పాపళతం కృత్యా దత్తం విశుషు తారయేత్ . ౨౧౩ 

సువర్ణం యే ప్రయచ్చగ్తి న రాళ్ళు ద్దేన చేతసా 

జేవతా స్తే (పయచ్చ న్తి సమ స్తమితి నళ్ళు)తమ్. ౨౧౩ 

అగ్నిర్హి చేవతాస్సర్వాస్సువర్థ్ణిం చ హుతాశనః 

తస్మాత్సువర్ణ్యం దదతా దత్తాస్స ర్వాళ్చ దేవతాః, 9౨౧౪ 

అగ్న నఖ వే చ కుర్వ గస్తి వహ్నిస్థానే చ కాంచనమ్ 

సర్వ చేవ పమాణజ్ఞా వేద శుతినిదర్శనాత్ . ౨౧% 

య స్టే (నం జ్వల యేదగ్ని మాదితో్టదయనం (పతి 

దద్యాదై (౪ బేనముద్దిశ్య సర్వాన్కామానవాప్పు యాత్, ౨౧౬ 

సువర ర్ధదస్సృర్వలో కే కామానిష్టానవాప్ను తే 

విరజారీబరసంపీతః పరియాతి తత స్తతః, ౨౧౭ 

విమానేనార్క-వన్హైన భాస్వ రేణ వి రాజతా 

అప్పరోగణసంకీక్లో భాస్వర సేన తేజసా 9౧౮ ' 

హంస బర్జి ఇయు _శ్తేన కామగేన నరో త్తమః 

దివ్యగంధివహాస్స గ్రే పరిగచ్చన్నిత స్తతః, ౨౧౯ 

తస్మాత్స ఏక క్యా దాతవ్యం కాంచనం మానవైర్భువి 

విమానేనార్య_వ-ేన స యాతి స్వర్షము త్తమమ్, ౨౨౦ 

న వ్యాతః పరమం లోకే సద్యః పాపవినాశనమ్ 

(్రహ్మకోక స్య శుద్దస్య సువర్ణం యః (పయచ్చతి, ౨౨౧ 

బహూన్యబసవా సాణి స్వే లోశే మహీయ జే 

ఇతి సంవ్నేపతః (బో క్షం స్వర్ణ దానఫలం మయా, ౨౨.౨ 

అథ వమ్మ్యే నిశేసేణ ఫలమన్న స్య దాపనాత్ 



శప,కీర్తా ఒధికా ఈ, 

విప్పవే చ శ్రియై భూమైై సర్వ చే వేభ్య వవ చ, 

తన్ని వేదిత కేన స్య డానాచ్చార్థిభ్య ఆదరాత్ 

న శక్యతే భలం తస్య వక్తుం వర్షశ లైరపి. 

తథా౬-పీ గయ లే యత్తు ఏస్తా రాత్ పరమరగ్గి భిః 

సంనే,పతః (పవమ్య్యూమి అన్న దానార్జితం ఫలమ్. 

ప్రసాద మమృతం (బూయాదన్నం చేవనివేడితమ్ 

తీర్గం చామృతమి ల్యేవ చేవపాదోదకం వచేత్. 

అన్న మేవ (ప్రశంస న్తి చేవా బువీగణా స్తథా 

లోకతంతం హి సంజ్ఞుళ్చ సర్వమన్నే _తిష్టితమ్. 

అన్నేన సదృశం దానం న భూతో న భవివ్యతి 

తస్మాదన్నం విచేపే.ణ దాతుమిచ్చ ని మాన వాః. 

అన్నమూర్ష స్క-రం లోశే పాణాశ్చాన్న (పతిష్టితాః 

అన్నేన ధార్య తే సర్వం విశ్వం జగదిదం మవాల్ , 

అన్నాద్దవాస్థా లో శేస్టి౯ భికువస్తాపసా స్తథా 

అన్నాద్భవస్సి చె (పాణాః (పత్యతు,ం నాఒ్మత సంత యః. 

కుటుంబం పీడయిత్యా తు (_బాహృణాయ మహాత్మనే 

దాతవ్యం భికు వే చాన్నమాత్మనో భూతిమిచ్చ తా, 

(బావ్మ్నాణాయా౭_భీరాపాయ యో దద్యాదన్న ముర్గి నే 

విదథాలి నిధిం (ష్టం పారలొకికమూాత్భనః, 

(శాన్తమధ్వని వర్తన్తం వృద్ధ మర్ష ముపస్థితమ్ 

అర్బ యేద్భ్భూతి మన్వి చ్చక౯ గృవాస్థో గృహమాగతమ్. 

(కోధముక్సతితం హిత్వా నుశీలో ఏతమత్సరః 
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492 శీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్లచే 

అన్నదః [పాప్పు తే భూ యో భువి చేహ చ యత్సుఖమ్. ౨8౮౪ 

నా౭.వమనస్వేదభిగతం న (పణుద్యాత్క-_థం చన 

అపి శ్వపాశే శుని వా న దానం విపణశ్యతి. 93% 

యా గద్యాదపరిక్లి ష్ట మన్న మధ్వ ని వర్తతే 

ఇాన్తాయాదృప్రపూ ర్యాయ సమహాద్ధర్థ్శమాప్పు యాత్ + ౨౩3౬ 

వీతృా౯- 'చేవానృపీ.న్వి, పానతిథీంశ్చ విశేషతః 

యో నర; (పీణయత్య్వ నై స్తస్య పుణ్యఫలం మువాత్ ౨౨౭ 

కృత్వా ఒ.తి వాతకం కర్ణ య్యా దద్యాదన్న మర్జి నే 

(యోవ్మాణాయ విశేసేణ న స పాపేన మువ్యా తే, ౨౩౮ 

(బాహా శ్రచేన్వతుయం నామ్నాం శూ బే మవాత్సలమ్ 

అన్న దానుపి శూచే చ _వావ్మాణ స్య విశిమ్య తే. అ ఏ౯ 

న పృచ్చేద్దోతచరణం స్వాధ్యాయం చేశ మేన చ 

భివీతో యాహ్మ్ణే నేహా దద్యాదన్నం (పయాచితః, ౨౦౮౦ 

అన్న దస్యాన్న సృ యోశ్చ సర్వ కామపల్మ పదా? 

భవ న్టి చేవా నామ్ముతనృపతేర్నా(తసంశ యః ౨౦౧ 

ఆశంసతే హి పితరస్సువృష్టివివ కర్ష కాః 

అస్మాకమపి పుతో వా పాణతో వాఒన్నం (వదాస్యతి, ౨5౨ 

(వావ్మాణో హి మహద్భూతం స్వయం జేహీతి యాచతే 

అకామోవా సకామో వా దత్వా పుణ్యమవాప్పు యాత్ .౨౪౩ 

యైోహ్మణస్పర్వభూతా నామతిధిః (వసృృతాగభుక్ 

వపా యమధిగచ్చ న్తి భికుమవాణా గృహం సదా. ౨రరో 

సత్క్భతాచ్చ నివర్ష్ణే తదతీన (వద్ధ తే 



ఇ ప,కీన్లా ౬ ధి కార, 
మహాభోగే కులే _పేక్య జన్మ చాప్నోతి నిత్యశః 

దత్వా త్వన్నం నరో లోకీ యథాస్థానమను త్తనుమ్ 

నిత్యం మృష్టాన్న దాయి తు స్వే వసతి సత్కృతః. 

అన్నం (పాణా నరాణాం హి సర్వమ న్నే (పతిష్పైతమ్ 

అన్నదః పశుమాకా పుతీ ధనవా౯ా భోగవానపీ. 

(పొణవాంశ్చాఒపీ భవతి రూపవాంక్చ తథా భవేత్ 

అన్న దః (పాణదో లోకే సర్వదః పోచ్య తే తు సః 

అన్నం హి డత్వా౭_తిథయే (బాన్నాణాయ యథావధి 

[పదాతా నసుఖమాప్నోతి డై వతై శ్చా౭పీ పూజ్య తే. 

_బాహ్మృణో coy మహ దూతం వేతభూకమిహకో చ్య లే. 

ఉప్వ శే యత్ర తద్బీజం తద్ది పుణ్యఫలం మహత్ 

(పత్యకుపీతిజననం భో కుర్తాతుర్భవత్యుత 

సర్వాణ్యాన్యాని దానాని పరోతుఫలవన్లు రత. 

అన్నాద్ధి (ప్రసవం యాన్తి రతిరన్నాద్ధి జాయ తే 

ధర్మార్థావన్న తో విద్యాత్ కోగనాశ సథాన్నతః, 

అన్నం వ్యాద్భుతమి త్యాహా పురా కల్పే (చజూపతిః 

అన్నం భువం దివం ఖం చ సర్వమన్నే (పతివ్యీతమ్. 

అన్న(పణాశే భిద్య నే శరీశే పంచ ధాతవః 

బలం బలవతో౬-వీహా (వణశ్యత్యన్నవానితః, 

ఆవాహాక్చ విబాహోక్స్స యజ్ఞాశ్చా౭-న్న మృతే తథా 

నివర నే విశేషేణ (బహ చాత (కదీయ లే 

అన్న తస్సర్వ మేతద్ది యత్కి-ంచిత్ స్థాణు జంగమమ్ . 
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(తిషము లోకేషు ధర్భార్ణమన్నం దేయం తతో బుధ ః. 

అన్నదస్య మనుమ్య స్య బలమోబో యశాంని చ 

ఆయుశ్చ వర్ధ లే తద్వ ల్తేషు లో కేవు నిశ్చితమ్. 

మేఫళాదూర్థ్వం సన్నిధ శే (పాణానాం పవనః పతిః 

యచ్చ మేఘగతం వారి శ కో వరతి వర్షితః. 

ఆద లే చ రసా౯ా భౌమా౯ ఆదిత్య స్స (గభస్తిభిః 

వాయురాదిత్వత ప్పాంక్చ రసా౯ దేవః (పవర తి. 

తద్య ఖా మేఘవతా" వారి పతితం భవతి శీతౌె 

తదా నసుమతీ జేవీ న్నీగ్గా భవతి ఛావితా 

తతస్సస్యాని రోవా_న్టి యేన వర్రయతే జగత్. 

మాంస మేదో 2స్టిళుక్రాణాం ఉపాదుర్భావ స్తతః పునః 

సంభవ స్తి తతళ్ళు కాత్సాణినః ప్పథివిత లే 

అనగ్నిప్లోమా మా తచ్చుుక్రం సృజతః పువ్యతకశ్ల్చ వా, 

వవమన్నాద్ది సూర్యశ్చ పవనశ్ళు క మేవచ 

వక వవ స్ట ఎలో రాశి సతో భూతాని జజ రే, 

(పాణా౯ దదాతి భూతానాం శకేజశ్చ సతత్మపభమ్ 
గృనామభ్యాగతాయా౭_థ రా దద్యాదన్న మర్ధినే. 

అన్నదానాద్ధి యేలోకాస్తాం శుణుభ్యం సమాహితాొ; , 

భవనాని (పకాశన్తే దివి తేషాం మహాత్మనామ్. 

తెరాసంస్థానరూ పాణి నానా_ స్తంభాన్ని తాని చ 

చం[దమండలశు భాణి కింకిణీజాలవ న్తి చ, 

తరుణాదిత్యవర్షాసి స్థావరాణి చ రారో చ 

౨A 

౨9౫ ర్రి 

DAS 

DF 

౨౬.0౦ 

౨౬౮౧ 

౨౬.9 

౨౬౫ 

౨ ౬. 



ప,కీన్లా ఒ.ధి కారః, త్సీలస్ర 

అనేక శతభావమాసి సాంతర్జల చ రాణి చ D2 

చైడూర్యార్య(ఏకాశాని కాక్ళరాప్యమయాని శ్ 

సర్వ కామఫలా శ్చాపి వృతా థవనసంస్టితాః. ౨౬౮ 

వాప్యో ఏ్థ్య స్పభాః కాపా దీర్ణి కాశ్చెవ సర్వశః 

-ఘోవవ _న్వ్వుథ యానాసి ముక్ర్తాన్యథ సవా సక ర్ు ౨౬౯” 

ఛమ్యభోజ్యమయా కెలా వాసాంస్యాభరణాని చ. 

శీరం (సవన్తి సరిత స్తథా చైవాన్నపర్వ తాః. ౨౭౦ 

(పాసాదాః పాండురా భె భాళ్ళ యాశ్చ కనకోజ్ఞ పలా 

| తాన్యన్న దాః (వపద్య నే తస్మాదన్నం దదేత్సదా, ౨౭౧ 

దద్య్యాద ద్యాత్సేదై వా౭.న్నం విష్ణ వే ఏని చేదితమ్ 

హావిఃప్యాతాది సావర ౦ రాజతం తా(మమేవ వొ సా ర 
౨౭.౨ 

కాంస్యం నా౭_ప్యథో ళా దద్భాదర్శ్గ ఏ పా(తౌదికానపి 

కలశా౯ా కర కాళ" కుంభానన్నాం శే శవ పరిచ్చదా౯. ౨౭౩ 

శ_క్రిలోభమికృ తే ఏవ తస్య పుణ్యస్థంం మహాత్ | 

సౌవర్హా న్యేవ యో దద్యాత్సారూ ప్యం లభ తే సలమ్. ౨౭౮ 

రాజ తాన్యథ ఆూూద ద్యాళ్సావ్యూప్యం పలమాప్పుయాత్ 

దద్యాత్తామాణి కాంస్ఫాని సారోక్యం బపదమేతి సః, ౨౭౫ 

ధ్యజాన్విచితా౯ యో ద ద్యాన్నా నావర్థ్మ సమాయుతాక్ 

సర్వేపాము త్తే తవా భూత్వా కుల కేతుర్భవివ్యతి. ౨౭౬" 

శ్వేతం వితానం ర కం వొ కృపం క్రీం చ ఇ్యామలమ్ 

దుకూ బేనాఒఒథ వళ్లేన తంతునా౭_న్యేన వా కృతమ్. " 9౨౭౭ 

య్యా దద్భాద్దేవ దేవస్య స గచ్చేద్వైష్టవం పదమ్ 
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_ సోపధానాం సతల్పాం చ ఖట్యాం దద్యా చ్చ యో హరేక౨౭౮ 

కుబేరలోకమాసాద్య తత సమ్మోద తే చిరమ్ 

_ ఆఠష్మతం తథా హైమం ముకాదామవిభూవీతహ్, ౨౭౯ _ 

హైమదండయుతం దద్యాదిం[దలోకం స గచ్చతి 

.ఛాజ్య కామి తు రాజా స్యాత్సార్వభొమో2పీ జాయతే, ౨౮౦ 

మయూర చృత్రదానాత్తు వారుణం లోకమాప్పు యాత్ 

_ ఇామురం హేమదండం చ న్యజనం రత్న భూషితమ్. శి౮౧ 

శీనలం. హేవముదండం వా భక్త్యా శక్యా చ సంయుతమ్ 

అర్భయేద్ధర యే యస్తు చేవలో కే మహీయ తే. ౨౮9 

మయూర న్యజనం తద్వదుకృదండం చ శ్రితః 

భన రివ యో హారేర్ష ర ద్యా ద్వాయులో శే మహీయటే, ౨౮౩8 

విమానం హైమసంచ్చన్నం విష్లోర్యః కారయేన్నరః 

అశక్యం తత్ఫలం వక్తుం సరై వైగపీ సురాఒసురై ః, ౨౮౮ 

సౌవర్షం విష్ణురూపను యో భక్ష్యైవతు కారయేణ్ 

తస్యాఒపీ యత్సలం సర్వమన_న్తమితి నశళ్ళుతమ్, ౨౮౫ 

మండపం వా (పపాం వాఒథ రత్న ముకోపశోభితమ్ 

హేమలంబ సమ్తాయు కం మైమ_స్టంభపరిష్కృతమ్. ౨౮౬ 

కల్ప యేద్విన్లు సాలోక థి (ప్రాష్నోత్యమరదుర్గ భమ్ 

పానం సింహాసనం _కేవం యో ఛ్ జ: ఏ నా౭ర్ప యేద్ధశేః.౨౮౭ 

సింహాస్లనం సమాస్థాయ మూ హేస్ట్రీం సంపదం (వ్రజేత్ 

హ్ హైమాశ్యాళ్ళివిశావై ఎన రంగా దీన్యశ్చ కారయేత్, ౨౮౮ 

స్టూమం యానం తథాఒరువ్యా విష్ణ విషులోకం స గచ్చతి 



వ్ర కీ ల్లా ఇధి కా రః, 39 

అశకో దారవా౯ా చాఒథ రంగాదీకా శివి కా స్తథా. తం = 

సింహాసనం వా యో దద్యాత్సోమలోకం స గచ్చతి 
యశ్చ కాంస్య మయా ) ఘ్జాం వాద్యధ్యనియు తాం దదేత్. 

హృద్య వాక్సుస్వరో హృద్యో వాన్నీ స తు భవేన్నరః 

శంఖ భే ర్యాదిదా నేన శక్రలోశే స పూజ్య తే, ౨౯౧ 

నృ త్తగేయాడదిభిర్వాదై ్యర్టోమణం కారయేళ్తు యః 

న రృయేదప్పరోభిర్వా గాంధర్వం లోకమాప్ను యాత్ + _౨౯._9 

వీణా వేణువినాదై శ్చ శక్యా యః పూజ యెద్ధ౭మ్ 

భుక్వా౭త మవా దైశ్వర్యం వైష్షవం పడమాప్ను యాత్ =. £౯ 3 

యద్యది వ్యం ముదా యుకో ద ద్యాళత్తు పహూరయే నరః 
శ ఈ ఎలి _0 

తద పూజశేభ్యశ్చ గురవే చ విశేషతః. ౨౦ 

తత్నీం_త్యె చేత రేభ్యశ్చి (బాహ్బణేభ్యో విభానతః 

సమృద్ధిం తస్య తసె స్థన ద్రవ్యస్యాస్నోత్య సంక యమ్, 2౯౫ 

యం కామయితౌో్ట దద్యాద్య త్తత్సర్వం స ల భేన్నరః . 

యద్యత్క-ర్థు తదర్థం స్యాత్సరిచ ర్యా చ తస్య యూ
 ౨౬. 

తస్యోపచారం యత్కర్మ కరోతి (శద్ధయా తుయః 

స ఫు ప మోహం పదమాప్పు యాత్ ౨= ౭ 

సర్వయజ్ఞ ఫలం (పావ్య సామిావ్యం పదమాపు 

తస్మాద్యత (వతిష్టాష్య దేవదేవస్య మస్టిరమ్ . 

శ_క్రిలోభమకృ_లె్యవ విభవానాంచభ క్షితః,. 9౫౯౮ 

బహుధా బహులాం వృత్తిం కల్ప యేశ్చో త్తదు త్తమమ్ 

(౫ / f 

. తథాఒర్చనే భలం వజే్య్ర విశేపిణ మధుద్వమమి = 2 టకం ౯ 
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భా (కదవీ.ణం కుర్భన్ని త్వం విష్ణ్వాలయే నరః 

సాయం (పాతశ్చ డేవేశం నమస్యన్నథ చిన్తయక౯, 300 

యః (పణామం ముహుః కుర్యాత్స తు యజ్ఞఫలం లభేత్ 

ఉపచార వి శేపాణామర్పణాద్యక్యు లే ఫలమ్, 30౧ 

“2 ఛ్యానమానావానం కృత్వా సర్వా౯ కామానవాప్పు యాత్ 

అష్టాంగ యోగమా శ్రేణ వునసా ఫఘావయక౯ొ వారిమ్, విం 

+" సంచిన్త్వ మనసా పూర్వం ప్రూతే కాయో నుహోమనాః. 

యః కు ర్యాత్పూజనం విహ్లోస్త త జీవో వ సేద్ద్ర)వమ్,. 3038 

అర్చక స్వ తపోయోగాత్చూజాయా శ్చాజఒతి కాయ నాత్ 

అభిరూప్యాచ్చ బింబస్య సన్నిధిః పోచ్యతే వాశేః, 350౪ 

. ఆసనం వారయే దత్వా (పతిజ్బాం లభ టే చిరమ్ 

స్వాగ తేనా నుమా నేన యః పూజయతి మాథధనమ్. ౨౦౫ 

సరై పరనుమతో భూత్వా స్వాగతం సోజభిపద్య తే 

పాద్యామాచమనీయం చ సమర్చ్వ హరయే నరః, 30౬ 

చాహ్యామాభ్య న్తరం యత్తు పాపం తేన విముచ్యతే. 

నిత్యం పుష్పాణి పుణ్యాస భక్త్యా యస్తు సమర్భయీత్ = రెం ౭ 

సూర్యకోటినిభం దివ్యం విమానమధిరున్యా సః 

వివ్దులోకం గతస్సత్యం విష్ణువన్నోద తే చిరమ్ 3065 

| "జీవేశం పువ్పనమూలాడైె ఫ్రరలంకుర్యాచ్చ యూ బుధః 

తస్య్వాఒ-న _న్తపలం (పో క్ష మనన్తో భగవా౯ా వారిః తంగ 

చంపకా2.శోకపున్నాగ జాతీవులయపంకజమ్ 

. శనర్న స్ట జేనజేవాయ శుఖానానూక్రయో భవేత్. 3౧౦ 



పృకీర్ణాఒధికారజ 

దమనోశీరలామజ్ఞా కేతక్యుత్సల మర్చ యేత్ 

మంగళం తస్య సిశ్సి డం భ-వేదేవ న సంశ యః. 

తుళసీ ముర్ప యేద్విద్వా౯ా పాద యోర్భ క్తితో పహాబేః 

స చాన న్హఫలం ప్రాప్య మోదతే విష్షుసన్ని ధా. 

సుగంధిపువ్చ దానేన సుగంధిర్హాయ తే నరః 

బహుఫువ్చ[పదానేన బహుధా తుష్యతే $ హరిః, 

బహుజూతిసుమూనాం చ దానేన (పీయ తే న షె 

పాదయోారర్చణాడ్విహ్లోః పుప్పాణాం సంచయం సకృత్ , 

పజే పదే చాఒశ్వ మేధఫలం (పాప్నోత్యసంశయహ్ 
జ 5 ఇ అగో అగ a 

తుఫళసుం మూర్థిష దేవస్య సమర్చఫ మధువిడిష హః. 

నరః పాపాద్విమున్యేశ కర్భణా నోపలిళ్య తే 

సరాగాంగమ్యర్ప య౯ పువమ్సం సర్వగస్య నరో హుేః, 

సర్వ దా సర్వలో తేషు కామచారో భవివ్యతి 

అలంకృత్య ఫై శ్రవం పుస్పార్పణపలం లభేత్ . 

సుగంధచందన ద వ్యం కర్పూరాదియుతం తథా 

యథార్హ్యమర్న యేదంగే శం సర్వాబసున్ష రమ్. 

స నరో విష్ణుసాలోక్యం (పయాత్యమరదుర్ల భమ్ 

స్వయ మేవావా_లెః పుష్పైః పూజయేద్యస్తు మాధవమ్. 

స సర్య్వా౯ సమవాస్నోతి పుప్పార్పణఫలాడి కా౯ా 

సరే(పామపీ పుప్పాణాం తుళసీ |పీతిదా వాళేః, 

తుళసీదలమా దాయ యత గచ్చతి పూజకః 

అనుగచ్చుతి తం జేవో యా గార్వత్సల్లా భృశమ్. 

3౧౨ 
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శ్తీప్ర0 శ్రీ చెఖానసభగవచ్చా స్తే, ఛార్హ వే 

_్రుత్యవాం పూజయెద్యస్తు తుళస్యా గరుడధ్వజమ్ 

జనమృాత్యుజ రావ్యాధిముకో ము_క్తిమవాఫ్నుయోత్. 

మణి కాంచనపుప్పాణి ముక్తావెదూర్య కాని చ 

తులసీదలదానస్య కలాం నొఒర్హస్తి హోడళలీమ్. 

నువుంజరీద లెర్ను 3 కోమలెస్తుళసీద ఆః 
యు pm ౬ ౦ 1. 

య్ కుర్వస్తి హరేః పూజాం తే కృతార్గాః కతా యుగే. 

హవ్యం పర్యువితం వా2ఒర్షం కావం నా తులనసీదలమ్ 
ద థి 

అర్బనే వాసు చేవస్య లతుకోటిగుణం భవేత్. 

తుళస్టీగహాణం స్ సం విష్లోరర్చన హేత వే 
—0 ద 

ఇ అ ర్ వర్ణ నం పర్యువీతం పువ్పం న వర్ణ ఫ్రం తుళసిదలమ్. 

వర్ణ ష్టం పర్యుషితం తోయం న వర్ణ విం జాహ్న్న విజలమ్ 

అన్యత్సర్వు వతం వ్య వం న వర్ణ ఫ్రం పద్భృపువ్పకమ్. 

శు పర్యుష్నతె ర్యా౬ఒవీ కాష్టమూలమృ దాదిభిః 

అర్చ నాద్వాసు దేవస్య ముకో భవతి పూరువః. 

పువ్క-రాద్యాన్, తీర్థాని గంగా ద్యాస్పరిత స్తథా 

చేవా దివిస్థితా యే వై తివ్షన్తి తుళసీదలే. 
ఆ్నో తౌావద్దర్డ స్త్రి పుప్పాణి మూల త్యాద్నీ గర్వతః 

యావన్న (పాప్యతే పుణ్యా తుళసీ విన్గువల్ల భా. 

సకృద భ్యర్బ | గోవిన్దం తుళస్యా వనెవ మానవః 

ము క్రిభాగీ నిరాతంకం కృష్ణ స్యాఒనుచఠో భవేత్, 
నా౭_కతెరర్చ యేద్విన్టుం న కశేంభుం కంఖవారిణా 

|. నార్చ యెద్దకార్వయా దుర్గాం న తుళస్యా సురా న్లరమ్. 
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ప కీ రా ౬ ఈక, ©, a ధి కారక 

దలా౭.లాభీ తుళస్యాస్తు వృతో రారాధ యెద్దరిమ్ 

ప తాఒలా ఖే శిఫాభి ర్వా శిఫాభా వే శిఫాల్నవెః, 

లవాలా భే మృడా తత భక్తి రూనర్చ యేద్ధరిమ్ 

హా రేరభ్యుర్చనాయాం చ తుళసీ సాధనం పరమ్. 

అలాభే తుళసీ 

భగ వానరవిందాకుస్సన్తువ్యతి సహా సభా. 

చ తన్నామ్మగహణం కురషము 

న పదైస్హర్నాఒపి కల్హారైర్న హేమకుసుమైరపి 

కథా తువ్యతి గోవిందో యథైవ తుళసీదమైః 

సంగృహ్యా తుళవనీం భక్త్యా సర్వాఒ-నిష్ట 

తుళసై వ హారేః పూజాం మే కుర్వన్సి సదా భువి. 

తస్ఫాత్తుళస్యా సదృశం నచ భూతం న భావి చ 
తుళసీ కాననా2౭.మోదచాసి తా యత మూారుతాకః, 

న త్మత భరణీభా?గే చర న్తి యమకంకరాః 

“తుభళసీ తుభసీ” త్యేవం నామా౭_న్యావర్హయ న్తియే. 

తే విమ్హభోకమాసాద్య పశ్యన్తి మధుసూదనమ్ 

దర్భనాచ్చవణాత్స్స ర్యాత్స శ్రరణాతీ॥. ర్హనాదవీ, 

పునాతి తుళసీ పుణ్యా దశపూర్వా౯క దశాఒవరా౯ా 

తుళసీ కాననం యత యత వా వారికీర్తనమ్, 

తలే) నా౭._ సే హరిశ్లీ) మా౯ కంఖచ(కగదా2ఒయుధః 

యః పూజ యేత్స లైర్విమ్షుం సుపతై ఇరమృతోపమైః. 

పుణ్యవృకుసముద్భూ తైస్తత్సలం కేన వర్ష ఫ్రే 

చక్షనా౭.గురు కోస్టా ద్యైర్ధా సమా(ఘ్రాప యెచ్చయః, 
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482 శీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్ల వే 

సూర్యలోకం స గై పవ యాతి విష్ణోః పరం పదమ్ 

ఘృుతేన కాపీలేనైవ దృథఢవ_ర్సియుతం తు యః, 

దర్శ యేర్రేవదేవస్య దీపం దృష్టిమనోహరమ్ 

సోజ౭న్లం నైవ (పవిశతి నరకం నరపుంగవః . 

యస్తు తె లేన సందీప్తం దర్శ యేద్దిప ముజ్జ గ్రలమ్ 

విమానమతివిద్యోతి యాత్యారుహ్యూ తమఃపరమ్, 

కరూసర దీపం యో భక్త్యా దర్శ యేద్ధరయే నరః 

తస్య పాపాని నశ్య న్తి నిశేపస్స భవవ్యతి, 

విధినా౭_్గ ర్స ట్రం వా చేర ర ద్యాదష్టాంగం భక్తితో నరః 

చన్షహోకం స గె గన యాతి విష్ణోః పరం పదమ్. 

సుగంధి శుభముళ్చూతం స్నానతోయం చ యూ.దబేశ్ 

'జేవేశస్య విశేపేణ స భ వేద్వీతకల్హవః, 

తతశ్చ వారుణం లోకం (పాష్య తై త్ర) మోదతే 

స్లోతవస్తోగ) త్త తరీయాణి విశుద్ధాని మృదూని చ. 

దేవ దేవస్య దత్వా తు సౌమ్యం బొ'కనమువాప్ను యాత్. 

కార్పోాసమథ చ కౌమం కౌశేయం రాంకవం తథా, 

యథాశక్తి సమర రివ ఫలం చాన న్హమకళ్ను తే 

కార్చాసాదాంకవం తసా గలే "కా శ్రేయం తెమముత్యపి, 

(కశ స్తం కథితం వత్రం యథా శ_క్త్యృనురూపతః 

సౌవశ్రాభరణాన్యత ముకామణికృతాని వా, 

అర్ప య్లేచ్దేవ దేవస్య భృ వేద్భూమిప్తతిస్స ఓ హీ 

జాంబూనదం ఇాతకుంభ। (ఇ హోటుకం వైణవం తథా, 

రెళళీ 

తెరు 
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అలి - వ్రకీకా౭ధికారు 

'్రంగ్ చ శు క్రిజం చెవ సాతరూప మతః పరము 

రసవిదం తథా (వో క్తవూ కరోద్దతమిత్య్వ పి. 
ధి - aS వైన 

(పో_క్షం బహువిధం హేను పూర్వాత్చూర్వాత్సళం వరమ్ . 

. గ్రొత్వుప్తాని విశేపేణ రతై్నైన్నా నావిశార్డ 5. 

భూవమ ణా న్యర్ప యేద్భక్రా వ్ర మృిత్రాణ్యస్య నవ్యగహాః 

_.రాజశియం చ భుక్తం చే విష్షలోకం స గచ్చతి. 

ఉపపీతం తు యొ దద్యాత్సౌవనే స్త సంతుభిః గ్భతామ్ 
సా 

'ద్విజో క్రముస్సా ట్రద్విక్షానీ (బవాలోక మవాప్ను యాత్ + 

సాల గామైక్చ బహుభీర్నిర్భితాం మూలి కాం తు యః 

అర్చ్ప యేద్దేవచేవస్య స పిఫ్లోర్యాతి సన్ని ధీమ్, 

లమ్మేః (సీయతమా విప్లోస్వా మా నిత్యాఒన పొయినీ ' 

స్వసం కాల్చానువిద్ధా చ క _క్టిస్పర్వాల్శికా. పరా, 

(పకృ లేర్న్బూలభూతా చ 
స్యామిసీ జగ తౌం సతామ్: . 

లమ్మ్మీప్రతికృతిం క్ల ఫ్రే ఏ మణిము క్రాది భిర్ము దాం లం 

ఆబధ్య మాలి కాయాం యోా- "బేవేశాయ సభుర్వయేత్ 

." తస్య వైగన్ష్న జూయేకే దంపతీ జగతః ఫ 

మా(తాం చ బేనదేస్య దత్వా వాస్సే విశేషత; 

( సర్వాకా తామూనవాహ్నోతి చశాంశ సర్పిశో హః, 

మధు ప్రర్మం పూ కేర్ల డద్యావృ క్యూ (ప్రతిక రం సారేః 

. వికజూ౬ం బర సంవితశ్శ శాంకధ వళ్ల ముదా, 
స! 

చన్ల)లో కాధిపో భూత్వా యాయాద్విన్హుషదం మవాత్ 

.'ప్రూవిర్ని వేద్య దేవస్య సపతిస్టాపల మ్యుళ్ళు నే. 

థ్ 

"తగ౮ా 

. చనా 

23౬౦0 

౨౬౧ 

దేక౨ 

" కడై 

32 

పట 
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(పభూతం విని వేదై ట్ట 'జీర్ణోద్ధారపలం తథా 

పాయసం వినివేదై వ్ర హా రేర్భక్ష్యా విశేషతః, వెక౬ 

పయో[హ దైశ్చ పితర సృ విమాయా్సి తస్య తు 

కృసరం వినివేదై కవ దేవస్య ముదితో నరః, 3౬౭ 

అక్షయం [పతిపబ్యేత స్వగ్య హే=-న్నం చిరం చిరమ్ 

" గాల్యం నివేద్య చేవస్య (ప్రాప్నోతి గుడపర్వతా౯, . రిజూ 

యవోదనస్య దానేన సీరోగో భవతి (భువమ్. దెజనా 

శుద్ధాన్న స్య (వదా నేన తిశుద్ధా భవతి (పజా 

అపూపాది(పదానేన మనస్వీ జాయ తే నరః. 3౭౦ 

Deal 

ఉపదంశాదిచానేన నోపదంళో భవివ్యతి? 

సుగంధి స్వాదు శుద్ధం చ పాసీయం ఊమో హా శేర్షబేత్ , 3౭౧ 

హావిరానఫలస్యార్థం ఫలం సమ్యక్ సమశ్ను తే 

కదల్యా నారికేలస్య చూతస్య పనసస్య చ, 3౭౨ 

ఫలాని చ నుపక్యాని భక్యా శుద్ధాది యో దబేత్ 

వావిర్షానాచ్చతు ర్భాగం ఫలం సో౭_పీ సమాన్ను యాత్ * 5283 

కర్వూ'రై లాలవీంగైశ్చ తథా జాలీఫలాదిభిః 

మూాతులుంగ ఫృలెశ్ళు ద్ధైన్సుప చేపల) యుతం తథా, 3౭౮ 

గ్. 

తాంబూలం కమువైర్యు కం ముఖవాసం చ యో డ జేత్ 

సరై ్వ్వక్వరమవాబ్నా తీ విష్ణులోకం చ గచ్చతి, తెలగ 

విధినా బలిమా'రాధ్య కారయేద్యః (పదవీ,ణమ్ 

. బలం బలవతాం లన్హ్వా పిమ్షులోకం స గచ్చతి, 3౭2౬ 



మో ప కీర్తా ఒధి కా రః, ( 

బలిం చేీవేత యో భక్త్యా సో2వీ యజ్ఞఫలం లభేత్ 

దేవస్య మండపం కుర్యాద్దంధ పు ప్రైః (పృపాన్తువా, 

సై ్యశ్యర్యమవామైవ నిత్యపువ్పఫలం (వ్రజేత్ 

విబ్లోః కథాస్తు సంక్షీర్త వ్ర్స్తోలెః స్తుత్వా చ బెప్నవెః. 

(శుత్వా భక్త్యా హరిం థ్యాయకా విషులో కే మహీయ తే 

సౌమ్యా౯ పుణ్యానిమా౯ విష్ణోళ్చతు రో=_ప్యర్చ నావిధీ౯ా, 

(శావయేద్యో బుథో భక్త్యా తఖా యశ్ళు)ణుయాదపీ 

సర్యపాపవినిరుక్తా టైవ్షవం పదమాప్ప్వుయుః. 

అథా త్సృవాదికరణే ఫటం వే మధుద్వివ.ః 

సకామానాం పలం కామ్యమశకామానాం పరం పదమ్. 
నూ, 

ఉత్సవం తు (వవత్యు సి ని చేవ బేవార్చనం సురాః 

ఉత్సాహ ఉత్పవః (పోకో మనుష్యాణాం విశేపేతః, 

ఉదిత్యుత్కృృష్ట్రశ బ్లోఒ-యం సవో యజ్ఞ ఉఆదాస్ఫాతః 

తస్కాదు త్త తమయజ జ్ఞ త్వాదుత్సవ? వరిభావ్య కే. 

వాజిమేధా౬. న్వమాగానాం త స్మాట్టేవోత్సవో వరః 

ఉత్సవం చేవచేవస్య యః కుర్యాత్ప పకులం స్వకమ్, 

ఉత్తారయళా స్వయం విహ్హోస్న యాతి పరమం వదమ్ 

సవాదుతారణం యస్కాదుత్ససః పరికీ ర్య లే. 

స యజ్ఞ వో నరా౯ యుష్సాను త్తారయతి నిశ్చృయమ్ 

ఇతి కదా వదన్తీతి స స ఉక్పవ ఉదీర్య నే, 

వాజి మేధసహసేణ యజతో యతృ్భలం భవేత్ 

యశ్చోత్స వేన యజ తే తయా స్తుల్యం ఫలం న్మ్ఫృతమ్. 
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తరావత 

తెరాళి 
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 యాగాసామపీ సర్వేపాం ఫలముత్స వక రృణా 

చేళస్యాళ్నువ తే సర్వం యే యజ నే న సంశయః, 

సవానుత్క_)మ తే యస్మాత్తస్మాదుత్సవ ఉచ్యతే 

ఉపకుర్య స్తి యే మర్హ్యా చేవస్యోక్సవకొర్ణుణి. 

కర్ణుణా మనసా వాచా తేజ.పీ యా చని ఫలం బహు. 

మే ౩ వా నగరే ఐజపీపతనేవా నుహోత్సవః. 

యత్ర (ప్రవర్తతే విష్ణోస్సంపదస్సటన్తి కత వై 
.య్మతే జేశే జనపదే రాసే) నా ప్యుత్సవో వారేః, 

నా౭. పమృత్యుభయం తత నై వా౭వగవాసంభవః 

నైవ చోరాదు పవాతిర్న తాష్మతయ సంగలతిః. 

' ధర్శక్చతుప్పాద్వ శ్తేత కలా త తాజదిమో యుగః 

ఛార్జీక శ్చ భ వ్మేదాజూ _పజా ధర్శపరాయణాః, 

భవ చి సుఖనసృ ర్వ సర్వదుఃఖ సెవర్థి తాః 

మహూోోత్స వే వ్వర్వమానే యదర్భిభ్యః (వదీయ తే, 

పానీయుమన్నం నష్ర్రం వా తత్సవా సగుణం భవేత్ 

పువ్పమూలప లై రిజ్యా చేవస్యా౭_భిరణాదికైే 8, 

డ్రియమాణా యథాశ_క్టి నిత్యాజఒన న్యాయ కల్పతే 

సేవన్తే తత్ర యే బజేవమవార్నిశ హతస్టి)తాః. 

కేపాం. పుణ్యప్లలం వక్తుం నాలం 'చేవాస్పహాసురాః 

ఆలేపనం మూర్తీ నం చ రజః (పశేమనం తథా. 

వారి భీర్తీ షేశారోవం ౦ జ్వేపనాస్ఫోటనాదికమ్ 

కుర్య_న్ది యే గ్రనాన్మాలోకం ప్రయా న్త ్ థమరదుర్ల భమ్, 

తె౮౮ా 

తె౮॥౯ా 

తేగా 

౩3౯౨3 

తెగా 

ఏ౫ 

౩3౯౬ 

వణ 



చ కీరా ఇఒ ధి కార 
UU ౬3 

యానం వనాని య్ విపాసే మూ న్తి (బ్రహ్మణః పదమ్ 

రథం వవాన్సి య్ చా౭_ శ్వా స్తేఒపీ యా ని సురాలయమ్, 

థ_కాదిధారిణశ్చా౭_పి మోద న్తే దివ్ వూనవాః 

ఆచార్యా శ్చార్చ కాశ ఏవ తీెవ పరిచారకాః, 

ఉత్ప వేఒధిశకృతా విష్ణోః _పాప్పువ్నప్టి య 'ఖేప్పితమ్ 

బుచో యజూంపి సౌమాని యీ త తా౭_ధీయ లే జనాః. 

కే పరే నో్యోమ్ని జేవస్య పార్శ్వే వర్తన్తి సిస్పృ్యృహాః 

సర్వ శా న్తికరం సర్వదుఃఖోత్సావనము త్తే మమ్. 

రాజో రాషప్ట్రస్య సుఖద మాయు రారోగ్య వర నమ్ 
ఇట ధి 

(పజానాం వాసుడేవస్య కల్యాణా రాభనం మహాత్ , 

ఇమం చేవాదయ స్సర్వే విహోరుత్సవచు త్రమమ్ 

రో 

న్ ఫ్ | 
కృత్యా శాశ్వతికం ఖానం _్రాస్నువ_ధ్యతిదుక్ల భమ్. 

ల్ 

అథ వమ్మే విశేషేణ మవోస్న పనజం ఫలమ్ 

యేన (ద వ్యేణ 'బేవేశం స్నా పయేద్వస్తు భక్తితః, . 

శం తే 
తద్ద)వ్యం వర్ద లే తస్య నశ్యం త్య వా౭_శు భాని తు 

సు స 
తి, రాజ్ఞో శాష్రన్య తద్దవ్యం సమృష్య్యైవ భవివ్య 

అశుభాని వినశ్య ర్తి శుభాని (పభవస్టి చ. 

నిర్మాతి యః (పపాం విప్లో నైవస్య న్నపనాయ వై, 

తస్య నిర్భీయ తే గేవాస్ప నే స్వర్షనివాసిభిః 

మృద్యిస్పంసష పనాద్భూమిస్సర్వస స్యా౭-న్వి తా భవేత్ . 

న _ 
నై: (పదవీణాదేవ గోత్రస్య స్థిత రాప్య తే "| 

ఛానై విసంస్నా ప నాద్విష్టో ర్థాన్యా నాం వృద్ధిరావ్య తే, 

రోం 

రీోం.౨ 

ళోం౩౨ 

ళోంర 

ళంగ 

రోం=౬ 

రం౭ 

రోంచఛా 

రోం 
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అంకురై రర్చనాద్విహ్లోః (పజావృద్ధిర్భ విష్యతి 

మంగ లై: పూజనాత్సర్వమంగలాని భవి వై. 

స్నా పనాత్సంచభిర్ల వై కః పాపం నశ్యతి సర్వథా 

ఘ్ఫృ తేన స్నా పనాద్భుయా త్సామాధ్యయనజం ఫలమ్. 

శీశేణ స్నా ప యీద్విమ్షం గాశ్చ శీ వతీరియాత్ 

మధునా స్నా ప యేద్విమ్లుం మధుస్యస్తి భ వేద్వచః, 

దధ్నా సంస్నా పయేచ్చేవమచ్భం తస్య భ వేద్యశః 

గంధోదస్నా ప నాడ్విష్థో సృర్య సం పద్వ్భృ* శోభి వేత్. 

స్నాపరయీదకుతోదైస్తు (పజా తస్యాఒతతా భవేత్ 

ఫలోదకస్నాప నేన శు భాసీయాతృ్ఫలాని తు, 

స్నా పనాత్తు 'కుకోడేన _ద్రహ్మవర్చసమాప్ను యాత్ 

రత్నో దకస్నా పనేన మణిరత్నాది వర్ల యేత్ 

జప్యోదకస్య స్నా నేన సర్వజాప ఫలం భక్ 

భవన్త్హ్యావధయ స్స ర్యాస్స ర్వ్యౌషధ్యుదకాప్ల వాట్ . 

పుణ్యపుస్పార్భనేనై వ పుణ్యవా౯ జూయ లే నరః 

చూసేసి కేద్దశాడి నామర్ప ణాద్వద్ది రాయువ ౭. 

ఉద్వ క్షనాక్కగషా యమేణ చూళ్ణేనాఒవాప్య తే రుచిః 

పీర్థోదస్నాపనేనై వ తీర్థ్ణయా(తాఫలం భవేత్ , 

వనెవధీబ్లిస్పం స్పర్భాద్భ చేన్ని త్యమరోగతా 

పోరి దచార్డ స్నానేన [పీత భనతి చా చ్యుతః. 

మార నాత్సర్వగన్దె న్స (శ్రుర్భవత్యచలా చలా 

మార్భనాన్నూలగ గే శ్చ కుల మేభేత నిత్యశ కం 

ళోగం 

రోగా 

రో౧౨ 

౮౪౧౩ 

రంలో 

రయ్ 

రోం౬ 

రళో౧౭ 

ళో౧౮ా 

_ ఈఆింగా 

ఈ౨90 
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క నః ది భాతుభిళ్వా౭ లంక రాద్దాతువృద్ధిర్భవివ్యతి 

అనై రనుశక్తె ర్వా యస్తుద వెస స్సా్మ పనకర్ణుణి, 

జం నా y అల ఆళ్ళ ఉపతి పృజ్ఞగ దొొనిం ఫలం (పాహ్నాతి వీ స్తృ్పృతమ్ 

యసు కు ర్యాజల దోణీం స్నానపీఠం చ గా జీలాణః. 
తాక (a ౧ 

స సర్వః పూజ్యమానన్తు క్రీ చాత్యున్న లే వసేత్ 

ఏవం యస్సల్నపనం విష్ణో కారయేచ్చ క్రితో నరః. 

య థోకానీహా లేవ ఫలాని సుచికం భువి 

అన్తే విమాసమారువ్యా సామం దేవైః పరీవృతః. 

కిన్న ఆరప్పరోభిక్చ నృ తెల్చేయైశ్చ తర్పితః 

'శోీ9 39 

రోం 

రో6ర 

య మైర్వ త ఒథ గన్స్వెస్సూయామానొ ముదా౭.న్వితః. 

సర్వలో* కాత్పరం పుణ్యం వై కుంఠం బోకమాప్వుయాత్ 

జేవదేవస్య విష్ణోస్తు స్నపనం భ_క్రిమాంస్తు యః 

-వీవెత సో౭_పీ పాష్ట్రభ్యో ముచ్య లే నాఒ్మత సంశయః 

స్నాపనాన్తే తు చేవేశస్యోత్సవం యశ్చ కార యీత్ 

(శ జావృద్ధిం (శయం స్చారాం సవమాస్నోతి విశేషతః 

. ఉత్సవం చవ లే యస్తు సో౭_ పీ యజ్ఞ ఫలం లభేత్ , 

పమ్టుపంచది నే యస్తు జే వేశం స్నాపయేత్ప్రభుమ్ 

తస్య స్యాన్నహతీ సంపత్పనుపుతాది సమ్మితా, 

(గ్రహణే విషము వే తద్వత్పం[క మాఏషు వైవహి 

అ న్యేవ్వపి చ వుణ్యేము కార్యేషు జగతః (పభుమ్, 

స్నా పయీద్యశ్చ చీవేత ఫలమాసప్నోతి 'సోఒపీ సః 

వ 
యః కురా్ఫాదై ప్రపనం థామ భక్షిశ ధ్ధాసమన్వితః, 

రో౨౬. 

రోం 

ర౩3౦ 

రోం 
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ఖండిలే సృటితే థామ్ని దూవి తే చ నుధాదిఖిః 

సమాడ ధ్యాత్తూునర్థామ స భోకం యాతి వె వ్య్యవమ్. 

చోళ వై రవన్భార నుంచీ యః కుర్యాత్స)తిమాం క్రున 8 * 

యేద్భి కి యుక్తగ్చ స యాతి పరమాం గతిమ్, 

“ రోమా వాత్పతి తే విం బే స్ఫృట జే దూవీ.లేఒధ వా 

య స్పన్లాయ పునః కుర్యాత్సితిస్థాం పూర్వవన్నుదా. 

తస్య తుష్యతి జే వేశో వరమివ్టం _పదాస్యతి 
Be జీరే తథా భిన్నే భూవణాజా విశేషతః. 

నపీకృత్వ్యా౭_ర్ప యేద్యస్తు తస్య పాపం (కణకశ్యతి 

యా నావి రథరంగాదిన్యాలోక్య శిథిలాని చై. 

సమికృత్య తు యోదద్యాత్తాని భక్యా వారేన్న”ః 

తస్య కాయకృృతం పాపం తత్ తుణాదేవ నశ్యతి, 

యస్తు వీక్వు హశేర ర్వ్చాం పతవమూానామనాద రాత్" 

నర్ధ యేద్ధనదా నేన తస్య లోకా మధుద్విపః. 

సీదతాం వృత్తి లిపీ నానాం బేవస్యాఒటలైో పదార్థి నామ్ 

"ఆమో దద్యాదుచితాం వృత్తి స యమం నోప వేసర్బతి, 

యస్తు చేవోత్సవాదీని కార యెద్భ _క్తిసంయుతేః 

లు ప్ప పాయాణో తస్యా౭ఒ వీ భ వేత్సల మన _ న్లకమ్.. 

యః కుర్యాద్రేవతా౬గా శే లు _ప్పకారా వే స సత్తమః 

న తస్య కృతెకృత్య త్వాదమాత్యా యమకింక రాః. 

. తస్య నానో భ'వేత్స నే యానదిందాక్చత్శుర్చక; . EF 

రర 

రోరె౬ఓ 

ర 3౭ 

లో 3౮ 

. ఈక౯ా 

ళళిం 

"ళం 

డేవానే (బావ్మాణస్యా౭_ స్టే య స్త జే త్తనుము త్త తమామ్ 

EE 
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డేవార్టే _వావ్మాణస్యాఒన్థే సర్యస్యం. స్వంత్య చేత్తు యః 

తస్య తువ్యతి 'దేవేశస్ప త స్వారాజ్యమక్ను లే. లర 

(పాయశ్చ్ త్త త్రనిమితాని సంభూతానితు ఛామని 

దృష్ట్వా చ (శద్దయా యుకో యా చేవముపతిషప్హ కే, రరర 

తస్య తువ్యుతి చ చేసన? (క హృష్ట స్పం(పసీదతి 

(పాయళ్చిత్తాన్య శేపాణి పాపౌసఘుధ్య్వంసనాయ వై. కరి 
మల్ దా 

నిర్గిష్టాని పురాకొత్సే (బ్రహ్మణా పర మేస్ట్నా 

లోకాజఒను[గవాహేతోనై 59 వ పవృత్తో గురురత్వర్తః. రోగ 

నరాణాం సీదతౌం దృష్తా చిత్తవృ శ్తీస్ఫుదుళ్ళలాః 

(పాయశ్చి త్తవిధానం తు (సోవాచ జగతాం హితః, ఈకల 

న కశ్చిన్నా చ రేత్క_ర్మ ఇాస్తో కం సకలం (కమాత్ 

తస్మాత్సర్వప్రయ క్నేన (పాయశ్చీత్తం సమాచశేత్.  ఈీళతా 

(పాయశ్చి_త్తం తు కలె పవ య ఉక్తామాచ రేత్కి.)యామ్ 

తస్య స్వాద్ది ర్రగుణం పుణ్యం మతస్సా ఫదను పాలనమ్. రర 

భ్ క్రిశద్ధాన్వితో యస్తు కుర్యాద్వా కారయేత్క-ఏమాత్ 

"జీవేశస్య (పతిష్టాది పాయశ్చ్త్తా న సత్కి) మాః, ళం 

తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం న శక్యం (తిదశై రపీ 

ఇవా లోేఒ.ఖలొ౯ కామాననుభూయ సుఖం చిరాత్. రణ. 

"జీవా నే జాయ బే సద్యశ్శంఖచ్మకగ దాధరః 

(శ్రువ త్పాంకశ్చకు ర్బాహుళ్ళా వ్రనుశాంగస్సు సున్లరః. dre 

గగ నే గరుడారూఢ స్పర్వ చేవనమస్క్శతేః a _ 

న ఆదిత్యవుండలల ఖిత్వా గత్వా శుగభాజ.ంశువముండలమొ. టా 

త్ 
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త “ఇఒవతీర్య | నిఖలా౯ లోకానపీ యథా(క్రవుమ్ | 

= సత్యస్థం సత లోక స్థం జగతః [పభవా-ఒ వ్వ యమ్. రోల 

తథా శేవవిశేవం' చ నిళవ్యానన్లం నిర :జనమ్ 

సుధారస సమాస్వాదతులితం నిత్యతృ ప్రిదమ్. 'రగ్ని్మో 

శాశ్వతం తత్పకంజ్యోతిః 'శవిశేన్నాజ్యత సంక యః 

. అథ వే విజేయేుణ కియాభోే చ యత్ఫలమ్ లో౫౬. 

నిర్మాతుమాలయం యస్తు సంకల్చ్బ్య మతిమాన్నరః 

ఉ౭ేశేద్చోధితో భూయ స్టస్మా దన్ధాన్నివ రే, © dae 

తావుఖభౌ నరకం 'రేత్య భ వేతాం మఃఖభాగినా 

“శరా కారయితా చైవ (సేరక శ్చా౭నుమో దక. రోగం 

సుకృళే దువ్మ-కే చైవ వది సమభాగినః 

సరా గాతుమిచ్చయా ధామ డేనస్య మధువి సవ ః. spa 

సయం నివ్నర్హ లే'యస్తు తస్య స్యాన్నహతీ విపత్ 

సంకల్ప వై జేవతాగారం నిర్మాతుం యో విశేవతః..  ౪౬ం 

ఆచార్యర 'వృణుయాన్నో చేత్తస్య కార్యం (వణశ్యతి 

ఆచార్య స్పతతం గోప్తా ఆచార్యస్తు వ్రతా _న్నృతేజ. ళీ౭౧ 

ఆచార్య స్పర్వమే వేతి . యా మన్యేత స స మన్యతే 

ఆరభ్య చోవాని ర్మాణం _ దేవస్య జగతః సలేఃః. “౪29 

అసమాప్య శు యా మూఢో నివర్తే (పవిలోభతః. . 

త్య సంపద నాశ స్ఫా్యాత్ (కుద్టో-ఛ భవతి, చా౭వ్యయః, కజరి 

(పవృత్తాయాం _ులిప్థాయాం యేన శీనాఒపి. సూతునా 

కః కుర్వ్యాదన్త్రరాయం తే తు శన పుణ్యం వినశ్యతి... : . చీకాక 



క్ర క్త బూ 2 ధి కా'రః. 448 

యేన విఘ్ను స్తదా భూయా త్తం హత్యా౭-పీ న దోవ భాక్ 

యస్తు శాస్తోదితం కర్ణ కుర్వ నం చ పడారినమ్. రజన 
ఆం థి 

శిల్సినం వివదేన్నూఢ_స్తస్య నాస్తి ఫలం క్వచిత్. 

వివ బేత య ఉచ్చా(ప్రైమాబాన్యేణ పడార్శినా. రొోజి౬ 

తస్వ్యా౭_కుభ్రాని భూయాంసి భ వేయుర్నా౭_[తే సంశయః . 

అధ్య శే వర్తమానే తు -సంభా రా౯ శాన్ర్ర చోది తాల: అజ ౭ 

ఇయూ న దద్వాత్స పాపీ వరాకా నాప్పు యాత్ కర్ణజం ఫలమ్ 

_డుతిస్థూప్య వా ేర్చింబం "యో న' సత్కుురుతే గసరుమ్, . . రజూ 

అన్యాన్స దార్థి నక్చా౭_పి స కొంచిన్నా ౭. ప్వు యాత్సేలమ్ 

(కతిష్టాన్తే తథా నిత్య మవిచ్చిన్నం తు పూజితుమ్. ర౬న్ 

అర్చకం వృణుయోన్నో చేద్యజమానో వినశ్యతి 

అర్చకం చ తథా౭. చార్య మన్యాంశ్చా౭_పి పదార్థి నః “౪౭౦ 

కాలావధిం వినిశ్చిత్య య; కర్భసు నియోజయీత్. 

స భ జేద్చ్రవ్మాహో చైవ ధనం తస్య విలుప్యతి. “౪౭౧ 

దాయర్హ్యాం కాయేద్వ్ర త్తిమర్శ కస్య న చేద్యడది | 

యజమానో విపబ్యేత చేవావాసో నశిముత్తి, ర౭౨ 
a 9s ఆచార్య మర్చకం కుర్యాత్ స్వస్థానాదో్యోఒ వరోపికమ్ 

అన్యం వా 'యోాజయేత్తత తావుభా వినశివ్యతః. ౪౭౩ 

ఆపద్వపీ చ కఫా యాం న ' కదా౭_ప్యన్య మర్చకమ్ 

పూర్యావరోపణా చేవ నియుంజ్యాత్తు కథం చన, ... రఈ౭ళీ 

ఆ ద్యార్చక స్వ వంశే తు జూయ నే యే మసహోక యాః 

సర్వే చ(క్రమశః పూజాం కర్తుము రచి. కే యతః, ఈ ౭ 
oF? —౯ 



oy: ' - చా చే శ శ్రీ వైఖొనసభగవచ్చా స్తే భార్య వే 

పీతం భవతి చేవస్య చాయాద్యం పూజనం స్వతః 

తస్మా త్తద్వంశ జాక్ హిత్వా యద్య నై ్ యః కారితాఒర్చనా, ర౭= 

(బవ్మాహత్యాభ వే త్తస్య తత్వ్నూజా నిష్సలా భవేత్ 

యస్తుద ద్యాదర్చ-కాయ భృత్యర్థం శే వలం ధనమ్, రో2 ౭2 

అన్య ద్వాష్యస్థిరం వస్తు న హరి స్తేన తువ్యుతి 

లో భాన్ గవోద థాజ్ఞానాద్య ఆద క్తేఒర్చళో ధనమ్, ఈళ౭తా 

'వేతనార్థం తథా దద్యాద్యజమానో విమాథధీః 

ఉభాతొనరకం యాతో యావచ్చన్ల దివాకరమ్. రో ౭2౯ 

విత్తార్థం పూజ యేద్యస్తు నియవమ్యూ౬.ప్యవధిం హారిమ్ 

సె చేవరోకో నామ సర్వకర్మ బహివ్యతః, ళో౮ం 

అదత్యా వసుభామ(ో పూజ నార మణథార్న"ే 

నిర్మాతి (చాహ్మణం భూయో యజమానస్తు బేశలమ్. రో౮ాం 

నహ్యృస్మాత్సాతకం కించి ద్బాహాణాయా =._పరాధ్యతి 

అల్వా ేవ తౌ ఒగారనిర్మాణసదృశం ఫలమ్ ఛాలా 

ద్రైన్మాన్ను త్వమను పాప ప్య వినశ్యతి న సంశయః 

వార్తా హోారయితా భూ మేర్ష త్తస్య దనుశొసినః. ౪౮౩ 

తక్కి౦క రాణాన న్యేహిం యో మూథస్స తమోవృతః 

సంబర్భ్' వారులైః పానెః కృమ్యమాణస్పమన్త నత. ౮౮౦ 

దుఃఖతో నరశే 4 భూయ స్పిర్యగ్యోనిషు జాయ తే 

స్వదత్తాం పరదతాం వా యో పహాశేత వసున్ధ రామ్. అతా 

వమష్టిర్వర్హ సహ(సాణి విష్థూయా*ం జాయ తే కృీః 

స్వదత్తాద్ద్విగుణం పుణ్యం పరదత్తాను పాలనమ్, ర౮ం 
ఎ —_ జ్ 



ప్ర క్షే కా ఒ ధి కా ఈ, 

పరదత్తాపహారేణ స్వద_్తం నివృలం భవేత్ 

అన్యాయెన హృతా భూమిరన్యాయేనై వ హారితా. 

హారతో హోరకస్యాఒపి దహత్యాఒస ప్పమం కులమ్ 

పంచ కన్యా౭_నృ తే వారి దశ హాని గవా ఒనృతే, 

శతమశ్వా౭-నృ తే వాని సవ్యాసం పురుపషాఒన్ఫలే 

శా 
వార్ని జాతానజాతాంక్ష హిరణ్యా2- ర్రైే2ఒ-నృతం వదక. 

సర్వం భూమ్యనృ లే నాస్తి నో (బూయాదనృతం క్వచిత్. 

వింఛ్యాటవీవ్యతో యాసను కుమ్మ_కోటర వాసినః, 

కృష్ణ స ర్పాః (కజూయ నే చేవ బహస్వవారిణః 

తేటాకానాం సవ్మాసేణ వాయ మేధశ తేన చ, 

గవాం కోటి పదానేన భూమిహార్తాన శుద్ద వతి 

(బహాస్వం (బ్రహ్మహత్యా చ దరిచస్య చ యద్ధనమ్, 

గురుమి తధనం చైవ స్వర్షస్థమపి పాత యెత్ 

(బహాసే స్వ నో వమలిం కుర్యాత్వాకైః కంఠగ తేరపీ, 

అగ్నిదగ్గాః (పరోహో గస్తీ _్రహోదడ్డో న రోవాతి 

న విషం వివమిత్యాహుర్చ్రహూస్వం వివముచ్య తే. 

ఏవ మేకాకీనం వాన్తి (బహ్మాస్వం పుతపాతకమ్ 

(బహ్మ్మస్వం _(పణమయాద్భు క్షం దహత్య్యాస_ సప్తమం కులమ్. 

విక మేణ తు భో కృ్రాణాం దశపూర్వాణ్ దళా౭_నరాక 

లో౮రాడ, 

ళ౮౭ 

రీ౦౮'తా 

రీ ౨ 

ఆఅణావె 

రోణార 

లోవాచమూర్లాంశ్చ చూ కాంక్చ విషం వా జర యుత్పునూక. ర్? 

(బహ్మస్వ 0 త్రిషు భోకేషు గః పుచూక జరయిమ్య తి 

దేవస్వం _బాప్మాణస్వం చ భోభీనో పహిన స్త్రి యః. రణ 



445 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా ప్రే భార్య వే 

స పాసాత్తు ప శే లోకీ గృధ్యోచ్చి పై ఎన జీవతి 

జేవదవ్యవినా శే ఇన (బహ్మస్వహరణేన చ, 

ర్ల లాన్యకుల తాం యాన్తి (బాహాణా౭తీ కి మేణ చ 

సహవాస సమ్మితా భేశురనడ్వా౯ దశ ధేనవః, 

దశా౭నడ్యత్సను ౦ యానం దశయానసమోా వాయ; 

దశ వాబిసనూ కన్యా భూమిడా నేన సా సమా, 

వష్టీర్వర్ణ సవ్యాసాణి స్వశే తిష్టుతి భూమిధః 
ఆచ్చ్భేత్తాచా=ఒ.నుమన్తా చ తా న్యేవ నరకే వసేత్. 

పతంత్య_ళూణి రుదతాం దీనానానువసీద తామ్ 

(ావ్చాణానాం వా "లే త్న తే వాన్యాదాస ప్ప పముం కులమ్. 

సాధుభ్యో మిదం వ ప్య న భూమిం విన్ల తే క్వచిత్. 

దదద్ధి భూమిం సాధుభ్యో విన్ల తే భూమిము త్రచూమ్. 

అర్వకః (పణీధిర్యస్మాళ్తే వేశ స స్వ జగత్స తేః 

స దేవో _్రాన్మాణస్సాధుక్భవా ద్భూతం చుచతు.తే, 

తస్నా తదరి వతి నం 'కేత క సతి ేతొం వృత్తిం నైవశం బుద్ధి వూక 

తదర్శ్చ కా౭ర్సితాం భూమిం యో వారేత యచతేత వాం 

కం పున సస్య వక్షవ్యం న భవేత్తస్య నిమ్మృతిః 

న వాచా శక్యతే వక్తుం గతి _స్తస్య దురాత్మనః. 

(మియేత సద్య వవా౭._.సౌ జూయ లేఒథ పునః పునః 

Fh వరణం క్యా౭_పీ లభ్యతే పాపకర్శణః, 

బేవస్వేఒ-పి మతిం కుర్యాద్సవ్మాన్వం న హా రేత్క్య్వచిల్. 

_ప్రాసాదమండపాదీనాం భోశ్తారః నై టభద్వివః, 

ఇన్ని౯౮ా 

ఫో 

౫oo 
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Ao¥ 

AOA 

౫౦౬ 
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ళు కీరా౭ ధి కారః. 
టా! జా 

'తేమూథ ముతేయః (ేత్య నర శేషు నిరగ్యయాః 

_వసన్తి భూయో జాయన్తే సీచయోనిషు చ (ధువమ్. 

భూవణచ్చతవస్తాదివార్తా అమో దుర్శతీర్నరః 

గ లే సగలిత్య పొనై౩ కృష్య లే నిర యేషు సః 

నాహానాని చ యానాని మైవ్లవాని హర స్టియే 

మోపహోద్వస ని తే దీర ముజారనరళోద చే, 

(వీళ్ళే భూయోఒపి జాయ రే గర భోష్ట్రాదియోనిషు 

చస్త నాదీని వస్తూని పుష్పాణి సుర భీణ్యపి. 

(వజన్తి సాని నమో స్తే ద్రజన్హే యామ్యయోత్లే నామ్ 2 

అను భూయ పునర్భూ యో జామన్తే గన్సమూపషికాః, 

ఉపానత్పాదుకాపీఠకవాహానాని హర బే 

ఉమీళత్వా నర కేష్వేలే జూయి' చ్చ ఫణినాం కులే. 

నోభూహిరణ్వు వస్తాది ధనం విహ్హోః పరి గవామ్ 

ఆహృాత్య యే2.నుభుజ్షన్తే నరకేషు దురత్య యాః. 

ఉపిత్యా (త్య భూ యో2=౭పీ జయ న్తే శ్వాదియోానిషు 

సర్వేషు నర కేసే. ప్వేవం చేవ బహ్మాస్వహారిణః, 

' నన ని మూఢవమత ఈవా _యామ్యుదుఃఖేషు యాతనాః 

. వాసుచేవ్యపతిక వ్ శేశ్ళేదన చ్భేద నాదిము. 

విక్రీడాదీనిచా న్యేష యత నే పాప చేతస 

వతే యాని ని థమాత్పర్వాన్న ర కా౯ భృకచారుణాలా, 

| అ న్యేమ్వప్య పా శేషు స్థూలసూ తేషు మానవాః 

క్చతినః _్రపిక్య నర శే పచ్య 2 నె దుఃఖ భాగినః, 

లా?! పష 
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ఉకీసి శ్రీవై ఖానసభగవచ్చాస్త్రే; ఛార్ష వే 

అథ నిత్యార్చృనాయాం వై దేవేశ స్య విశేషతః 

ఉపచారాడిహానా తు పాపస్వేదం ఫలం భవేత్, 

ఆసనస్య విహీనే తు ధర్భనాకో భవివ్యతి 

స్వాగతే బుద్ధినాశ స్పా కన్నూ శక శ్వేమనుమాన శే, 

విహీనే పాదు కాయాస్తు పంగుత్వం సంభవత్యుత 

పాద్వహీ'నే మహా౯రోగః కేశ క్చాపీ భవివ్యతి. 

దంతధాపనహీ నే చ దుష్టదన్లో౭-భిజాయతే 

తాంబూలహీ నే విద్వేషం కువ్షం తై లవిహీన శే, 

కీకనం శో ధనే కీ కానే గలరోనే భవిమ్యణి 

స్నాన దష్టోవిహీ నే చ స్నానహీనే తథైవ చ, 

రాజయ శా భవే దోగః పాపిష్టళ్చ సుదారుణః 

వ్లోతహీ నే వాతరోగో వనశ్ర్రుహీనే జలోదరః. 

సంవ్యానహీనే హృ(దోగో యజ్ఞస్యూతవిహీన శే 

అగ్ని దావాభయం మై వ మన్హాగ్నిత్యం చ జాయతే. 

గన్ఫహీనే చ కుష్టస్సా బ్రద్భూపాహీనే మవాద్భయమ్ 

పువ్నహీచే త్వలాభస్సా్యా త్తే తథా చ కఫసంభవః. 

(ఛూ దావా తెః (క్రయకీ తై రర్చ్పనం నివ్ఫలం సుమైః 

అరణ్యా ద్వా గృహాద్వా౭-వీ వ్మికీతాన్యాపణా న్లరాత్. 

అయాచికాని పుస్పాణి లభ్రాన్య ర్హాణి నాఒర్చ నే 

తథా పర్యుమ్ తై ర్వాపి జంతుభిర్లూవి. రవీ. 

వమ్యూనెరస్ప ఎోశ్రీసంస్ప స్పై “స్ప్రస్షుకం _ధెః పాదలంఘీ తైః 

యతిలోమా2..న్త జానీ వైర్ర్సనం త్వఫలం భవేత్, 

౫90౦ 

A39౧ 

A999 

AIA 

Ase. 

Ase 

AST 

ఫం 
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ఉత్తమం స్వార్షితం పువ్నం మధ్యమం వన్యముచ్య లే 

అధమం తు (కయ క్రీం పారక్యమధమా౭-ధ మమ్. es “దెం 

వాస్తానీతం పటానీతం స్వయం పతిత మేవ వా 

అన్యా=. రామోద్భవం పువ్నం నొ౭-ర్చయేదితి శీ చన, ౫రెం 

ఆరవారే చ శుశే చ మన్యాదిమ యుగాదిషు 

నాన ేత్తుశసీష రం మధభ్యాహ్నాత్సేరత స్త సభఖాం ౫౩౨ 

సం_కాన్హ్య్యాం పకుయోర దే ద్వాదశ్యోగ్నిశి సంధ్యయోః 

తుళసీం యే విచిన్వ స్తి "లే కృర్తన్తి వాశేళ్ళికః లె 

భ్వరాలజంగారేే వారే _చద్వాద శ్యాం 
పంచవర్వసు . 

నా౭_హ చేత్తుళసీష్మతం నన్హాయాం గేవణేజపి చ ._.. ౫వకెర 

షు. కీటాపవిద్దాని న్టీర్ర ర్హపర్యుపి-తాని చ 

భుగ్న్వపతం న చ (గావ్యాం కృమినుష్టం చ నా౭_వాశేత్. A3A 

వర్ష యేదూర్హ నాభేన వాసితం యది శ్లోభనమ్. 

స్థలపం నోద్ద రెత్వువ్సం ఛీద యేజ్ఞలఫ్ం న తు. A౩3౬ 

నిషిద్ధెర్డు:ఖటై ర్రేవం నా౭.ర్చయేత కదా. చన. 

న శు పైై-ః పూజయేచ్దేవం కునుమైర్న మహీగతెః... . ౫రకె౭ 

న వికీర్ణ తర వక్ష "స్పైర్నా ఒళు భై ర్నా2-వికాసిభిః 

:వూరీగంధోగంఛాని వ్యా గగద్ధాని. వర్ష యేత్.. “ "Har 

స్నానం కృత్వా తు యే "కీ చిత్వవ్చం'' గృక్లాన్తి వైద్విజూః ఆ 

ల ఇ "జేవతా సన్న గృహ్హూన్తి తన్న. గృవహాని మానవాః. 
. - - శరణ్ 

పితర స్తన్న ' గృట్ణాత్తి. భస్మిభవతి కాష్టవత్ .: న. - 

స్నానం కృత్వా తు, మధ్యాహ్నే శ్రుప్పాణి. న సమావానేత్ రం 

ర్? చ 
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తేభ్యః (కుద్దోఒతయయం దుఃఖం (శో భాద్విష్షుః పయచ్చతి 

అన్య చేనా౭_ర్భ సన్ఫిప్రైః పూజయెద్యో పారిం' (శభుమ్, vo 

సతు లేనెవ పాపేన మండూకో జాయతే నరః 
తతస్ప నరకం యాతి యావదాభూతసంవ్ల్రవమ్, గోర 

కుసుమానాం నివేద్యానాం గంధనా=ఘ్రాలి యో నరః 

స పూతి గంధసంయు క్త కః కుర్చీ చెవ ద్రజాయ తే, ౫౪3 

_ జనద్వయం తు చె 'మూఢశళ్ళూడ్రతాం యాతి మానవః 

అస్యూత్మగథితం పువ్నమష్నే హో క్షం తథోదనమ్. సరీర 

అవాలు కాయుతం తోయం సర్వం పర్యునీతం భచేత్ 

"వ్తెస్తు పూజనాత్సద్యో నివృలా స్పకలాః శయాః. AEA 

ఆదర్శనవిహీనే తు కామిలా చ భవివ్యతి | 

చాధిర్యం ధూపహీనే చ దీపహీ నేఒన్టతామియాత్ A 

అర ర్భ్యహీచే తు చేవన్య కులం భవతి సిబ్లతమ్ . 

సమధుపర్కవిహీనే చ మధుమేసోో భవివ్యతి: Ae 

మాతా దానవిహీనే తు సర్వనాశో భవివ్యతి. 

" “ తతానీరాజుక్ల. హన 'రాజ్ సి రావ ఎతర్భటేత్.. “ ఫళర౮ా 

చేద్రాధ్యమునహీ నే తు. కర్ణలోజో భ వేద్దువమ్ 

౧వాపర్ని వేదనే ఫీ నే దుర్భికుం, భవతి (భువమ్ .. రోడ 

ఉపద్దంకవిహీ'నే చ్ చార్మిధ్యం ఆౌామవాసినామ్ ం 

ఎవపశేరఫలే హీనే హీనే నీరాదికే తఖా న్యం 

వినాశ స్సర్వ నస్యానాం' దుర్భితుం వ్.  భావద్ధ్యావమ్ . లు 

 హీనే భత్యాదిశే ౫ దైవ. : వివిడ్గే వావిపిబ్యవభోు హం 



చ న్ కాజ థి కా రః. 

తచ్చా)మయజమానస్య విశేసేణా౭.శుభం భవేత్ 

విని యోగ్మక్రమస్యాఒతహీనే పూన నశ్యతి, 

కాలే యవనికాహీనే కర్తా చన వినశ్యతి 

'ద్వారపూజావిహీచే తు తస్క_రాది పవేశనమ్, 

చ్వార పాలక పూజాయా పీ-నే చోరాద్యుషద్రవః 

శాంతస్య' పూజనే హీనే తథా చైవా౭నపాయినామ్. 

రాజ్ఞా రాష్ట్రస్య. సర్వస్య వినాశ స్ఫ్య్యాన్న సంశయః 

యజమానస్య తత్రా౭_పీ పర రాజాద్యుపద్రవః. | 

పాపరోగాదివీడా చ భవివ్యతి తథా పునః, 

సర్పవృశ్చికలూతాదై థ్రవానిలె ఎవ భ వేద్చహూు, 

పుష్పన్యాసేఒర్చ నే మనే న్యూనే వా మన్తవరి తే, 

తద్దామవాసినాం చెవ రాజద్వేపో భవివ్యతి. 

భూతవీఠ స్య పార్శ్వే వా దశీజే వా పికేవతః, 

 భూతాదినాగప పర్య న్స నం బల్యర్బనవిహీన శే, 

శాాకి నాది గ హోస్సనర్వే ప ప విశ న్రి న సంశయః 

శీ (శ్రుచేవ్యూ అర్బనే. హీ నే సంపదాం తు భ వేత కుయః 

హరన్యేరృనకీన చ స్థాననాకో భవిష్యతి, 

అగ్ని పూజ్ఞావిహీే తు నూనే వా మన్త్రవర్డి తే, 

నివేదనోజ్యహీనే వా సంభ వేద్వర్శ స సంకరః, 

వర్హ్మాక మాదిహాోనిశ్చ _బాహణానాం విపద్భ వేత్.. 

పానీయహ్లీనే చేవస్య .భవేత్తత త్వవగవాః, 

శ “ముఖహేసవిహీః సేతు జనవిద్వేషణం భవేత్ , 

HAS 

AAS 

౫౮ 

AAA 

AA. 

ne 

AAO 

నినా 

A220 

౫e౧ 
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బల్మిద్రవ్యవిహీనే తు న్యూనే మ _న్హ్రవివర్ణి తే. | 

బలక్షుయో జనానాం స్యాత్సిత్సూణాం . పతనం భవేత్. A౬౩5 

పుప్పా౭_౦జలివిపీ-నే తు రాజకోపో భవివ్యతి, 

(వణామస్తుతిహీ'నే తు సద్యో మృత్యుర్భపమ్యతి, కళ 

'ఛ్యానహీనే కులం వాచి న్య్వాసహీనే విపద్భ వేత్ 

(పాణాయామవిహేనే తు పరచ క్రభయం భవేత్. AeA 

కాచాచారవిప్రా౫ో తు పశుపు తాడినాశ నమ్ 

బింబన్యా సవిపీ నే తు కల్మతం తస్య నశ్యతి, Ae 

(పదవీణవిహీనే తు పాతకీ జాయతే నరః 

నిత్యముర్వా౭వసానే తు పూజ కాచార్య యారు బే. గ్ 

దవశీణాహనహీనే తు సా పూజా నిష్ఫలా భవేత్ 

కాష్ట్రస్య యజమానస్య రాజ్ఞ జ్ఞ గ్బాజవీ భ వేద్భయమ్, గరా 

కీ నతు పాచకాదీనాం దటి ణాదానకర ణి 

పళువాహననాశశ్చ తద్దామే సంభ వేన్నృణామ్. ౫౬గా 

టాతః “పూజూవిహీనే తు తధా మే౭.వగహూోే భవేత్ 

(వావ్ముగ్గా! నాం (కియా హోనిస్పర్వకర్శృవినాశ నమ్, A౭0౦ 

మధ్యాహ్న ఫూజాహీ'నే తు రాష్ట్రలో భో భవివ్యతి 

సాయంకొలా౭_ర్చనే కనే తచ్చాముయజమాన యాః. ౫౭౧ 

అర్థహో నిః (పజాసోనిర్భవిమ్యతి న సంశయః 

ఉప పసం'ఫ్యార్చనే కునే కరలోపో భోనివ్యలతి. ౫2౨9 

విమ్టుపం-వది నే చైవ ష్ నే స్నా నేఒర్చనే తథా 

ఉర్పవే చ విశేషేణ యజమానభయం భవేత్ . ' ౫౭వ 



చ కీ రా ౬. ధి కారక. 
ల ౭3 

వమూసపూజావిహీనే తు (ఛాతృజ్వేపో ఛవివ్యుతి 

' విషువే చాయనే చవ హీనే తతో కృళర్మణి, 

(గామస్య యజమానస్య యశోహానిర్భవివ్యతి 

స్నపనో శే తథా౭.న్యసిి౯ దివెసీ స్నానవర్ది కే. 

అకాలే చ కృతే వా౭_పీ భవేత్ కూముభయం తథా 

Fry ర్ం ఆజ్ ష్ నిత్యోత్సవవిహీనే తు నిరానన్నా భ వేజ్జనః 

అన్యస్పి న్నర్పన(ద వ్యే విషానే దోవ ఆపలేత్ 

నిమి లే యది సంపాస్తే స్నాపయేచ్చేన్న మాధవమ్. 

తస్య పాపపలం వక్తుం న కేనా౭.పీ హి కక్య లే 

రాజ్ఞా 'రాష్ట్ర్రస్య చ భ వేత్సర్యతాఒత్యాహీతేం (ధ్రువమ్, 

గృవానాశః (పపాహీనే ర్ ్ యనాయాం చా౭_ప్యలంకృతే " 

మృత్సు హీనాను నాశస్సా ్యత్సస్యానాం తు న సంశయః 

ఇర్వ చేమ విహీవేషు ఫైర్యం తస్య విలుభ్య తే 

ఛాన్యేమ తు విహీనేషు ఛాన్యనాకో భవే త్తథా. 

అంకురాణామభావే తు (పజాహానిక్చ సంభ చేత్ 

మరీగలేవ్యథ హీనేషు తస్య భూయాదమంగలమ్. 

పంచగవ్యపిహీ నే తు గోవాత్యా సమవాప్య చే. 

ఘృతహీచే బుద్ధినాకో 2. నాయువ 
విం శీరహీనశే. 

మధుహీనే మహా వ్యాధిర్షధహీనే తు సంజ్వరః 

| .శీరహీసాభవేత్తస్య ములినా కీ ర్థిరేవ మ్ 
శ 

గంధోదకవిహీనే తు దుర్గంధో జూయ జే భృశమ్ 

(ల | 
_.. అకతోదకహినే తు. లె స్తస్య (పజాయ తే 

౫౭ ర 

AeA 

*e౭e 

౫౭ లె 

A౭౮ 

A౭౯౯ 

౫౮౦ 

A౮౧౧ 

౫౮౨ 

A535 

శరర 
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ఫలోదకవిహీనే తు విఫలం తస్య జీవితమ్ 

కుశోదకవిహీనే చ నైభధేత బ్ర)హవర్చసమ్. . AIR. 

రత్నోదకవిహీనే చ ధనధాన్యవినాశ నమ్ 

అభావే చావధీనాన్తు వ్యాధిపీడా భవిమ్యతి, గ౮ర౬ 

ఉపస్నానవిహీనే తు మలినం జాయే కులమ్ 

ఉష్టాంభసామ భా వే తు భవేదుప్టశరీర తా, ౫౮౭ 

పుణ్థపువ్నవిహినే తు పాపీయా౯ జాయ తే నరః 

జాతీఫలాదిచూర్ద స్య చాభావేతు విపద్భ వేత్ . గలరా 

కపషాయచూర్జ్మ కానే తు కా నిహీనో భ వేన్నరః 

వనావ. థీనాం వాలా భే రోగీ భవతి నిశ్చయః రాడా 

హారి దచూర్డ హీనే తు గత శ్ర్రీర్ణాయ తే నరః 

మూలగస్థవిహినే తు వార్ల క్యం భవణి (భువమ్,.  గ౯ాం 

ఛాతూనామవ్య భా వే తు! సిర్దాతుర్దాయ లే నరః 

ప్లోతవస్తో త్త తరీయూణాం భూ నణానాం విహీనే శం 

కర్శనాశో భ వేదేవ న తుమ్యతి రమాపతి! 

ఆచార్య స్య రి ర్జాం తద్వద న్యేపాం చ పదార్థినామ్. ర. 

దమేగాదానహానే చ సర్వనాశో భవివ్యుతి 

పీనే వావివీ. దేవస్య నిన్సలం స్నపనం భవేత్. వృజాద 

యాతన పీంనే న దేవః పరితువ్యుతి 

శిథిలం భగవచద్దవాం దృష్టా శుత్యా చ యో నర . గర 

తత్కింయా లోపీతా వాఒపి స భ వేద్దేవహో (థువమ్ 

తద్దా)మువాసినస్ఫర్వే రాజా చాఒన్యో భనీ పునః AA 
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( 

నుం సరం సమికృత్య పూర్యవత్సున రాచ రేత్ 

అన్యథా యది కుర్యా చ్చే దాజ రాష్ట్రం వినశ్యతి, 

ధర్భసేతుమిమం వింద్యాత్సర్వ సాధారణం నరః 

పాలనీయస్పదా సోఒయం జగతాం యత సంస్థితిః. 

[పాయక్సి త్రీ త్తనిమి "త్తే తు సంపా సే యస్తు మూఢథిః 

అకృత్యా నిమ్మ్భృలిం కుర్యా తార యత్క.ర్జ చో త్రరమ్, 

లోభాన్నోహాదథా2జ్ఞానాద నాదృత్య చ శాసనమ్... 

భగవచ్చాసన్యద్రోహి స భచేత్పాతకీ జనః. 

(సపమాదినాం మనుప్యాణాం స్టలనం నియతం యతః 

నిమ్మ్బతిర్విహి తా పూరె నరా రురిచ రర్వదిగ . 

(బవ్టీదై రపి యచ్దేవెరకక్యం పూజనం వాశే 

తదుకా నిమ్మతిః పూరై రహీ శామరిచ తేత్కరదిత్. ల 

నిమి శే య స స్త ఏకృడా నవ గ్రాయక్సీ ర్త తం యథోచితమ్ | 

న్నిత్యం నై నెమి త్తికం కామ్యం కుర్యాత్త తదక ఏతం, భ చేత్. 

తస్మాన్నిమి-క్తే సంపా శే లు నిమ్మతిం సద్య ఆ ఆచశేత్. 
wal 

ఇతి సంతేపతః (పోక్త క్షం (క్రియా యోగ్యాశ్రీతం ఫలమ్... 

గ్ల 

గ్రా 

గా 

“౬౦౧ 

“౬౦౨ 

| ౬౦8౩ 

” ఇతి శ్రీవెఖొాననే ఛగవచ్చా స్తే భృగప్రో క్రాయాం సహ్తితాయాం . 

ప్రకీక్ఞాజధికాశే బంచళ్చింశో౭.. ధాస్టయః. 

re - 
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అథ షట్రై ంళోఒభా వయ 

అర అ ప మా రాః గితా 

అపచారా స్హఖా విష్లో న్హా(తింశత్సరికీ ర్షితాః 

యానైర్వా పాదుశై ర్యా౭_పీ గమనం భగవద్భృ హే, 

చేవోత్సవాద్య సేవాచా౭[పణామం చ తద(గత; 

వకవాస్తవణామళ్చ తత్పుకస్తాత్స)దవీణమ్, 
ఉచ్చి ప్రే. సీ. వైన చా౭శెౌెచే భగవద్వన్ష నాదికమ్ 

పొాద(పసారణం చా తథా పర్యజ్క-బన్టనమ్. 

శయనం భోజనం చైవ ముధథో భావణమేవ En] 

ఉనై దె స్ప ర్భాషా వృథాపళ్చో రోదనాద్యం చ విగనాః.. 

న్యగహాోఇన్ముగవాై వ స్రీషు సాకూతభావణమ్. 

అకీ ల్లీ లకథనం వె వాఒ ప్యధోవాయువిమాతు.ణమ్. 

కంబలా౭.వరణం వెన పరనిన్షా పరస్తుతిః 

శక గాణోళచారశ్చా=. వ్యనిచేదితభకుణమ్. 

త త్రక్యాోద్భ వానాం చ పలాదీనామనర్పణమ్ 

వినియుక్రా-వశిష్ట స్య (దానం వ్యంజ నాదిసు. 

పృష్మీకృత్యా సనం చెవ పశేపామభివర్గనమ్ 

 గురామానం నిజస్తోతం చేవతాసీన్లనం తథా, 

'అపచారాం సు స్తు స్తు వివిధాసీదృ కాళ పరివర్డ యేత్ . 

అపచానేమ్వన "నేషు సత్న రన్వేను (కమాదతః 

“కమి” స్వేత్యర్థనై వెకా నిమ్మృతిర్నిరుపదవా 
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అన్యథా యది కుర్వాణః (వమాదాత్. క్రానతాజఒథ పాం ౧౦ 

స యాతి నరకాకా ఘోరాక్ సన్తతం భృశ దారుళకాక 

య్తు సృరణమా(కేణ భవన్తి వాదయచ్చిదః. ౧౧ 

లి ద్వా త్రింశన్నరకాః. లా 

ద్వ్యాతింశన్న రక స్తే తు కీర ర్త ప్రే (బహ్మవాదిఖిః 

రకోరవభ్వ్యా న న్తశీ తోవ్యతా పా౭.౦బుజమహో౭_౦బు ఎః. ౧.౨ 

చీలన్తూత్రోజక్టమో హ్యేతే; నర కా ఇతి వృిశ్రుతాః 

సూచ్య( గ్ర శాలఖక్షాక్చ కుక థో రా౭ ౦బరీ మకాః. ౧౩ 

తప్తాజ.లగారమహాడాహాా సంతాప క్పేతి శీచన | 

భవంత్యష్ట్మాసు భీభత్వా మహాోశ బ్రా భయాన కాః. “౧౮౪ 

లామా వ లేవమాంసాదనిరుచ్భ ప్రసనసపోచ్చ 6సాః 

యుగ్భాఒ ద్ర శాల్టులీలోవాప్రద్ పముత్సిపాసికా ౧౫ 

కృమిాణాం నిచయశె నావ రాజానః పరికీ రతాః 

లోవా స్తమ్మూఒథ విణ్యూ(కే తథా వెతరసే నదీ, ౧౬ 

తామి(న శ్వ్చా౭_న్ల తొమి సః కంమి్ళి పాకో=_థ కొరవ? 

మహపాపదాఒనుగామూ చ రాజ రా జేశ్వరాహ్వాయః. ౧కి 

(తయ స్ర్రైంశత్వుకువ్వర్ధం పార్థివం చార్భమాయ సమ్ 

తన్సభ్యే నరకా ఘోరా బహుశ స్తవుసి స్థితః. _ ౧౮ 

"తేపూం నరక భే దానామష్టావింశ తికళోటయః 

: వతేపాం ఊారుణాసొం. తు నరకాణాం పతిస్థిత:ః. ౧౯ 

కూ శాల్లు ఇతి విఖ్యాతః (పలయా౭._ర్మా_౭_లనద్యూుతిః 

కరాలవదనః (కుడ్లో.న్భ తృశోటరలోచనః  -- ౨౦ 

క్రి 
ధా 
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_టంకపాణి _సథాభూ తై ర్భూ తై ర్ఫ్భూ యోభి రావృతః 

పా స్త్వేతేషు పచ్చ న్తే నరాః కర్మాఒ౬నురూపతః, 

యాతనాభిర్విచి. తాభిరాపాపష్తపతుయా న్తశమ్ 

(పాయశ్చిత్తోజ్థితా దృప్తా నిజభర్మపరాజ్బుఖాః. 

పరధర్మర తాశ్చోరాః పత్తి నర శాగ్నిము 

మహో ఏఐ తేకినః కల్పం తిస్టున్లి నర కా౭_గ్ని ము, 

మన్య న్తరం పాతకినో దేవ్యబహా ఇస్వహాోరిణః 

ఉప పాతకినో మర్హ్యా చేవ దేవా=.గ్నియజ్వ నామ్. 

ద్విజ ఏ ఫోగురుధర్మాణాం నిన్ల కా (బహ్మణో దినమ్ 

అన్యే చతుర్యుగం మర్హ్యా_స్తదర్గం చ న రాధవూా;ః, 

తివ్హ స్టి నరకే ఘూ నిజపాపాఒనురూప్యతః 

ద్యూత స్త్రీ వివయాస-కా యే ధర్మవిక లాః ఖలాః, 

పత న్ది తేమ ఘోూరేషు నరశకేషమ నరాధమూః 

న నర్వ్ ని చ యే మూఢాస్పాధూ క్షం భర్భుగారవమ్. 

“'పత్యతుం శీన తద ద సృష్టం (వత్యు”లేతి వద'న్తి 

శామలోబ్లా౭.భిభూరోశ్చ .బిడాల్మ్ వతిన స సథా. 

పాపీష్టాః కర్మహీా నాళ్చ జివూ్యో పస్థపభా య ణాః 

_ యరినిన్థాపరా యే చ తేత్రతీరాదిదూవ కాః, 

పత్తి తేషు తే మర్త్యా వివశాః పాపబన్ధ నాః __ 

ఇహా౭.నుభూయ నిర్చ్పి వమా యుర రావ స్వయంభువా, 

నిమి త్తం కించిడాసాద్య. విముచ్య నే క'లేవరై క 

లభ శే చే పున చ్లేహాం, యాతనసీయం స్యకర్మజమ్. 
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ప్రకీర్షాఒ ధి కా 5, 

తన్నాతగుణసంపన్నం సుఖ దుః ఖోపభోగదమ్ 

పాపాః పాపకు యో 'యావత్ప్సచ్య స్తే నరకాగ్నిము, ' 

'యావనో జన్హవస్స (ర్ల భూపాతా లేవు సర్వతః. 

తావ_న్త వవ సఘోేవు స_న్ల వధో నర కాగ్నిషు. 

అష్టావింశ తీరేవోకాః ౨, తేర్న రక కోటయః. 

స ద్రమస్య తలస్యాథో "ఘూ బే తమసి సంస్థితాః 

ఘోశాఖ్యా (పధమాళోటిస్సు ఘోరతలసంస్థితా. 

. అతిఘోారా మహాఘారా ఘోగఘారా చ పంచమో. 

వష్టీ తరలతారాఖ్యా స_ప్పమిో చ భయావహో.. 

అన్షమిా కాలర్భాతీ, చ నవమి చ భయోత్కటా 
దశమి- తదధశ్చడ్డా మహాచండా తతో 2... ప్వధ ౬, _ 

చండకోలావాలాచాజ-న్యా (వచండానరకాజధికా 

పదా పద్భవతీ ఖీమా భీమభీనణనాయ కా, 

కరాల్గా, విక రాలా చ వ్మజా వింశ తికా సృ తా 

శ్రికోణా పంచకోణా చ సుడీరా పరివ రులా. 
$ 

స వ్రభొమా౭_స్టభోమా చ దీప్తాయా మేతి చా=ష్టవిా 

ఇత్యేతా నామతః _పోక్తా ఘోరా 'నరకకోటయః. 
# . 

అప్లావింశ తి రేవై తాః పాపానాం యాత నాత్మనామ్ 

తాసాం (కమేణ బిజ్రేయాః పంచ పంచె కనాయ'కాఃః 

(యల్యేకం సర్వకోటీనాం సామతస్తాన్ని బోధత 

రారవః (పభమ స్టేపొం రుడ_్టే యత్ర చేపి*నః, 
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460 శ్రీవైఖానసభగవచ్చ్ళా స్త్ర, భౌర్డ వే 

మహారారవకో యత వుహోన్తోఒపీ రుద న్థి చ 

తమళ్ళీతం యథా చోప్టం పంచాద్యా నాయ కాస్స ్భ్రతాః. ౪3 

ను ఘూరన్ఫుతప ప్రీత: పద్ధుస్పం. జీవనళ్ళతః 

మహామాంసో విలోమశ్చ సుభీమశ్చ కటంకటః లోల 

రీవచేసీ. కరాలశ్చ వికరాలః (పకమృనః 

మహాపద్మన్సు పద్దుశ్చ కాలవ క్రశ్లే గర్హనః, ల 

సూచీ నుఖస్సు నేమిశ్చ ఖాదక న్పువపీడవః 

కుంభీ పాకస్సుపాక శ్చ చకక శ్చా౭_లిదారుణః రజ 

అంగారరాశిభ వనమసృక్చ్పూయవా[ద_స్తథా | 

తీమ్లా య స్తుడశ కునిర్శహాసంన ర రక స్రథా. లో౭ 

నుత ప్రాబ్దన్సులో పశ్చ పూతిమాంసో (ద్రవత్రపు 

ఉచ్చా షసశ్చ నికుచ్బా సో సుదీర్ణ క కూటశాల్బలీ. లో౮ా 

దకస్టస్లునునో నాద వ భావన్సు వభోవన। 

బవ మేష వృ శాళ్ళల్య సింస్థా వ్యా(3 ఘుగజాననాః, అణా 

శ్వేస్తూర రాజ బమహివఖర మేవవాయాననాః 

(గ్రహకుంభీరన్నకా౬స్యాః సర్పకూా ర్మాస్యవాయసాః, శం 

గృగఫోలహ్కజలూహాశ్చ ఇార్షూలక పికర్శటాః 

గస్థ్కః స్రూతివక్రక్చ రకాతుః పూతిమృ త్తి లికః. Ao 

కణధుసమస్తుపాపిగ్నిశ్చ క మోొణాం నిచయస్తభా 

అ మేధ్య శ్చా౭.వతీకారో పధికాస్నే స్య భోజనమ్.. గం 

లాలాభతమభతుశ్చ సర్వభతుశ్చ దారుణః 

జంక టస్ఫువిలాసశ్చ వికటః : కటపూకనఃం . శీల 



ప కీరా ఒ ధి కా రః; 
శ! జ 

అవ్బారీవః కటావాశ్చ కష్టా వై తరణీ నదీ 

సుత ప్పలోవాశ యన మేక పాద పత ప్పకమ్. 

అసితాలవనం ఘూరవమస్థిభంగ|పపీడనమ్, 

తిలాతసీముయన్తాణి కళాటపాళ (ప్రమర్షనమ్. 

మహళ+భుల్లీ సుభుల్లీ చ త ప్తళోహముయీా శిలా 

పర్వతశుర ధా రాఖ్యం తథా చ మలపర్వతః. 

మూ్యత్రవిష్టా౭౦ధకూ జే చేమ మైరకూ యే సేషు పాతనహ్ 

ముసలోలూఖలం యనన్హం శ్సిలాకి కలలాంగలమ్, 

తాలష తా=సిగవానం మహామశకముడపమ్ 

స మోోవానో౭_ స్థిభంగశ్చ త్ర ప్రళూలమ యూగుడః. 

బహుదుఃఖం మహాోదుఃఖం కశ్ళలం శనులం ములమ్ 

హాలావాలో విరూపళ్చ, సురూపళ్చ తమోబఒనుగః. 

పక పాద స్రీ పాదశ్చ ఫ్రీ వవీచిశ్చ రన్హిమః 

అషహ్టావ్ంశతి శేవెతెః (కమశః పంచ కాః స్మృతాః, 

కోటీనామాను పూశ్వేరణ పంచ పంచైవ నాయశకాః 

కారవాద్యం చ ప్ర్యం చ శత మేకను సర్వతః. 

చత్యారింక త్స మధికం మవహ+నరకమండలమ్ 

తేషు పాపాః (పపచ్యు నే నరాః కర్మాఒనురూపతః, 

యాత నాభిర్విచి తాభిరాకర PN తుయాద్భృ ఫీ మ్ 

సుగూఢం హ_స్తయోర్చద్ధ్వా త_ప్రకృంఖలయా నరాః 

మసహావృయాె౭_[గ శాఖాను గ మ్య_నే యమకింక రె? 

డోలితాశ్చాఒఒతి వేగేన నిస్పంజ్ఞా యా .స్టి 'యాజనమ్. ' 
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469 శ్రీవై. ఖాన సభోగవచ్చా క్రీ , భార్షవే 

అ_న్లరితుస్థితానాం చ లోవాభారశతం తతః 

పాద యోర్చధ్య లే తేపాం యమదూతెర్శవోబరై 2. ఇన 

తేన ఛారేణ మహతా భృశమాతాడితా నరాః 
అఖ్యా న్తస్సా ఏని కర్మాణి తూప్తీం తిష్ట న్ది వివ్వూలాః, ౬౬ 

తత స్తపెరగ్ని వెర్గోవాదండై స్పకంటతై ః 

హాన్యన్త కింకరై న్లోలెస్సమన్తాత్సా పశారిణః. '౬౭ 

తతః మా రేణ దీపేన వహ్నేరవీ విశేవతః 

సమన్తతః (ప లిప్య నే తా మేణ చ పునః పునః. జూ 

(దు తేనాఒత్య న్తలిప్తేన తుతాంగా జర రీకృ తాః 

పునర్విధాయ చాంగాని శిరః పభృతి చ కమాత్. ' ౬౯ 

వార్తాకవత్ప్రపచ్య న్తే తృప్పతెలే కటావాశే 

నిష్టాపూచ్చే తథాకూపే కృమోణాం నిచయే పునః, ౭౦ 

మేదో౭.సృక్సూయపూర్ణాయాం వాప్యాం శీవ్య న్తి తే పునః 
భత్యు నే కృమిభి స్తీవై )ర్లోనాతుండై శ్చ వాయసై 2. ౭౧ 

శ్వభిర్ష ంకైర్వ వైరు) ర్వా కయుక్చ వికృతైర్నరైః 
పచ్య శే నే చరువద్యా౭_పీ _్రుదీపాంగార రాశిము, ౭0 

(పోతా స్తీజ్లైషం భూ లేసు నరాః పాపేన కర్మణా 

శెలపీతై కెరథాకమ్యు ఘూరః కర్ణభి రాత జై ః, ౭23 

లీలవత్సం 3 పపీడ్య నే చక్రాఖ్యే నరకే నరాః 

వచ్యన్తే చా౭_ తీత ప్తేవు లోవా భాం జేవ్య నేకథా. ౭౪ 

ఇతో లవూర్ణ కటాహేసు సుత జే సావు పునః పునః 

స ర్వేంద్రియాణి సంబద్ధ్య (గణూత్నా జే మున యాతనాః, : రగ 



ప కీ శు రై ౬ధికారఃజ 

భవన్తి ఘారాః (శ ల్యేకం శరీరే తత్కృ తేన చ 

యే శ్రుణ్య న్లి న్లి వాశేర్నిన్హాం తేషాం కరః వపూర్య కే. 

అగ్ని నర్జెరయః క్రీఆ స్ట _సపెస్మామాదికదు.తై ః 

తపుసీసారకారకూటాదై వ్ తయాచరేణ జతునా పునః. 

సుత _ప్పతీళ్లతె లేన వజలేపే మున చా౬_. న్లతేః 

(కమాదాపూర్య లే కర్ణా? నరశేషు చ యాతనాః, 

అన్నుక మేణ సర్వేమ (భమ నే ర లమ యాతనాః 

యే తు చేవ గవాం గత్వా తత సె సేవార్ణమాగ తాః 

అథ వా2.న్య్యతే తదూపా మదమోవాపళాజితాః 

పరధారాంక్చే గచ్చన్తి లుఖ్రాస్సి ఎన చశుపా. 

గురోః కుర్వ స్తి (భుకుటిం క్రూర నేతాళ్చ ఆ యే నరాః 

సూచీభిరగ్నివర్గాభి స్టేపాం చతుః (పవిధ్య కే హే 

యారాదై. వ కమాత్సరె పనేహే సర్వాళ్చ యాతనాః 

స్పర్శలో భేన యే మూభధాస్పంస్ప ఫీ ని ని పర(స్ర్రైయః, 

తేపాం తప్తాగ్ని వర్లాభిస్పూ చీభిర్విభ్య తే కరః 

తత; యూ రాది కె జై స్సర్వం శరీరమనులిప్య శే.. 

యాతనాశ్చ మహాకష్టాస్పర్వేషు నరకేషు చ 

పరివ్వజ _స్హి చాత్వుగం (పదీ ప్ప పం లోహ జాల్చులిమ్. 2 

వాన్య స్నా నే సృష్ట జే శేషు శ్రునగీ  మైర్భహోబలె 

_ దన్తునేణాతికుంలేన (కక చేన పలయీసా. 

శిరః పృభ్ళాతి పాట్య నే ఘా 8 కర్షభి రాత్మేజై 

కేన తేనైవ రూపీ హన్య నే పారదారికాః 
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464 శీ వైఖానసభగవచ్చా శ్రే శౌక్షకే 

గాఢమాలింగ్య తే నారీ జ్యలస్తే లోవానిర్హితా 

వూ ర్వా కారం జ్వల_న్త్వం తం పూరువం లోవానిర్హితమ్. 

దుక్చారిణ్యాః(స్ర్ర్ర యో గాఢ మాలింగ సన్తి వదన్తి చ 

కిం [పధావసి వేగేన న తె మోహో౭౬_స్తి సంపతిం 

లంఘిత సే యఖా భర్తా పాపం భుంత్వ్వు తదా2.భునా 

లోవాకుంభే వినిటీపాః సాఒవీధానే శనైశ్ళనై:. 

మృుద్వగ్నినా _(పపచ్యు నే స్వపామెరిన మానవాః 

ఉలూఖలాదై్యాః మ్ ద్యశన్తే _పపీడ్య స్తే శిలాసు చ, 

జ్యే చా ఇ-సకూాే వేము దశ్యన్తే (భమనైర్భృశమ్ 

కృమిభిర్భిన్న సర్వా౭_జ్వాళ్ళతకో జర్జరీకృ తాః, 

సుతీత్ణచురఘాపేము త్య స్తే తదన_న్హరమ్ 

మపహాజస్టలే చ నరకే పావాః పచ్య ని ని సర్వతః. 

ఇత_స్రతశ్చ భావ స్త దవ్యామాంనా _సదర్చిపా 

కు ప్వేనానీయ జంఘే ఖు ద్వే విన్య స్తే స్క-న్ధ యోజితే. 

త యూోర్శుభ్యేన చాకృచ్యు బావాుపృ శే పన గాఢతః 

బుద్ధ్వా పరస్పరం సర్వం సుదృఢం పాపరజ్ఞభిః. 

పిండబద్ధం దశ _న్తే నం (ఛ్రమరా స్తీక్లభోవాజాః 

చమూనినాం కోధినాం చైవ తీస్క-రాణాం చ దారుణాః. 

సేండబద్దాస్స సై లొ యామ్యు మవోజ్యూ లే చ యాతనాః 

రిజ్ఞుభిర్వేప్టితా౭_ం౦గాళ్ట (పలిప్తాః కర్లమేన చ. 

కరీషవత్ప్ర'పచ్య నీ (మాయ డే నే కేన శ తథా 

నుతీళ్ల కూరతో యేన కర్క_శాన శీలాసు చే 



ప కీ లా 2 ధీ కొ రః 
షై! 

ఆపాపసంక్షయాత్పాపా ఘృమవ్య శ్రే చన్లనం యథా 

శరీరాభ్య నరగతేస్పన్త న్రతం కృదింభిర్న శాః 

భత్యు నే తీవవదనై రాజేవ్మాప్రక్షయాద్భ ఫ్రమ్ 

కృమిాణాం నిచయే వీప్తాః పూతీమోంసస్య రాక్మ. 

తిన్టున్తు న్వు సదిష్టగ్న వృాదయాః పర్వతాభ్య_న్హ న్హరార్హి తాః 

సుత ప్పవజ లేపేన శరీరముపలిప్య తే, 

అధోముఖోర్హ 9పొదాశ్చ వృతా _స్టజ్య స్తీ ని వహ్నినా 

వదనా _న్లః (పవిన్య స్త సం స్నుపత ప్త వమ'యోగుడమ్. 

తే ఖాది పరాధీనా వహాన్యమాసాశ్చ ముద్దరైై క 

య్ జేవారామపుప్పాణీ లో భాత్సరగృవ్యో పాణినా, 

జ్మిఘ_న్హి మూఢనునసో శిరసా భొరయ స్తీ చ 

తిరోప్ట్టతే శీర శ్రేషూం సుత పేక్రోహాళంకుభిః. 

తతః మోరేణి దీప్తేన తే లతో మదఖిః క్రమాత్ 

శరీరే చ మహో ఘా రాశ్సి(తొ సరశయాతోసాఓ 

బహుధోత్పాట్యతే' జీహోర్ట యేఒసత్య (య'పోదనః 

సందం'ేన సుతస్తేన (వపీడోన్టరనీ పోదతః 

మిధ్యాగమ( పవకర్ణిశ్చ: జీవ్వు చొజ.స్యో విస్క్ల్ తాః 

డ్రోశార్గజివ్యావి ప్రీ పరక సీ ప్త్్మైః ్ రపోటజ్లైతే, 

నిర్భర్హాయ్ స్తో ళు క్రూర మాతల వీతళలో: గురు 

తేసాం వ జపోహాళాభర్టుఫముగాదశస్థులే యతో, 
తత యా రేణ' తొ (తపా సిచస్టతే సువ? 

౩ కుతై రాపూరకతేజత్యర్థర ఈ బ్ఞతోహైక్సే ఎ తన్ముభోమ 
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466 శీవెఖానసభగదచ్చ్భా స్కై. ఛార్స వే 
ఇత్నస్తతః పునర్థావకా_ బద్ద దస లే యమికింకరైః 

య్ నిన్ల ప్పి ముహోత్యానమాచార్యం ధర్మ దేశిక మ్. 

'విమభక్తాంశ్చ సమూూఢా స్తద్ఞరం చేవా శాశ్వతమ్ 

తేపామురసి కంఠే చ జిహ్వాయాం ద_న్హసస్థిషుం 

'తాలున్యో'ే. చ నాసాయాం మూార్భి షై సర్వా౭.ంగసర్జిను. 

అగ్ని వర్ణాస్సుత ప్రాశ్చ (కిలా 'లోవోశంకవః, 

ఆరోబ్య చే సుబహుళ:ః స్థానేప్వే తేషు రుద్దరైః 

తతః మూ రేణ తే చన తామేణ (తేపుణా పునః. 

త ప్పలోవోదిభిస్పనై వరాపూర్య నే సమ న్హ న్దతః 

,యాతనాళ్ష్స మహో చితాళ్ళరీర స్యాజ-పి సర్వతః, 
—~ 

'నిశ్ళేవనర కేశే ప్వేవం శ్రమ స్తీ స్తే కమశః పునః 

_యే. గృహ్లాన్తి పరదవ్యం పద్భా వి విపం స్ప ని చ | 

' -జేవోపకరణా.ంగం చ జ్ఞానం చ లిఖతం. క్ట దిత్ 

భా స్త్రపాదాభునై శ్తేఘమాపూర్య న్రే సమ_న్హతః 
తూరతావాూదిభిర్సీ పె ర వ్యాన్తే క మశః సనక -: 

ఎనర కేషు చ సర్వేమ విచ్వితా. చెహయ్యాతన్నాః... 
భవన్తి బహుశ ్మ- .క్షష్ట్రాాః, 'పాణేపాద సముద్భ వా? _ 

“ఆఈదత్తాం జేవజేచస్య తన్నావమ్మూ: _పూజకృస్య వా. 

పదాఒర్థినామథా2. న్యేపాం. హాశ్తాద్వ్య్భృత్తి తిం వార ఎపి, య! 

లే బై నరకకళూయేషు . పచ్యమానాస్ప వక శ్రఖి వతి చ ల్ 

[వజస్పి యాతనా భూయో, న్లాఒతియ, బి యామారగణమ్. 

యె చేవాయతణా రామ ఛాపీకాపమజ్రంగః ఇవ్. . 



కీరా = ధి కా రః, 

ఆ ఉప్మదవ ని పాపీష్టా నృపా స్తత వసన్తి చ 

ప్యాయామోద్వ ర్త ర నాభ్యంగస్నాన పానాఒన్న భోజనమ్. 

క్రీడనం మైథునం ద్యూతమకెచాద్యాచర ద్ధి చ 
= క 
తే నభె ర్వివిధై ర్ధారెరిము యన్తాాదిపీడనై క 

సిరయాగ్నిను పచ్య _ే యావదాచన్ల )తారకమ్ 
ఇ గ _ టా య | 

చేవాయతనపర్య చే దేవారామే చ కుతచిత్ . 

సముత్స్చ ఎ ని యే మూణథాః ప్రురీవం మూ్మూ[త'మేవ వా -_ 

తేపాం శిశ్నం సవృషమణం హాన్య శే లోవాముద్దరై , 

సూచీభీ ర్న తపర్యన్నై రగ్నివ్యర్ణస్సకంటకి 8 

ఆకోప్యన్తే గుడే కేపాం యావన్ఫూర్డి ష వినిర్లతెః. . 

తతః మారేణ మహతా తా_మేణ (తపుణా పునః 

(దులేనాఒ-పూర్య తే గాఢం గుదం శిశ్నం చ చేహీనామ్, 

మనస్ప "ల్వేన్రి ఎయాణాం చ యస్మాదు క్త కం ([ప్రవర్హనమ్ 

తస్మ్నాదింద్రియదుఃఖేన జాయ తే తత్పుదుఃఖతవ్. 

అన్న పానవుద త్తం మయొర్శూకై నషం చ్యనమాాదిరమ్, 

ధే సత్యపీ య జానంన చ యచ్చ శి నిత. ఎప్ 
ప్రయా. 

అతిథిం ఛా౭_వమన్య నే కాల పా ప్ప పం గృహాశ్ర మే 

తేజోహీనా రణే బ్గా హ స్తపాదా౭_నభారితాః, 

విస్తారితా౭.౦గాళ్ళువ్యు స్త్రి తివ్షన్త వ్ర్రబ్దశ తం నరాః 

వా సపాదలలా కుహు కీలితా లోవాశకంకు ఫిః. 

నిత్యం చ వికృతం వక్రం కీలక్తద్వయ భూటితమ్ 

'కృమిభిః (పాణిభిక్పోగై ర్లోవాతుండై శ్చ “"వాయమై: 
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465 శ్రీ వైఖాననభగవచ్చా స్తే భౌర్ల వే 

ఉప వైర్చహువిఖై రుఖమ_న్హః (పపీడ్య'కే 

జిహ్వా తతః (పభిన్నా చ గాఢం శృంఖలయా పునః ౧౩౧ 

తివ్షన్తి లంబమానాశ్చ లోహా కారాస్సువ రులాః 

తతః స్వమాంసముత్కృవ్య తిలమా త పమాణతః, ౧౨౨ 

ఖాదితుం దీయతే 'తేపాం సూచ్య(ణ చ శోణితమ్ 

యథా నిర్మాంసతాం (పాప్తాః కాలేన బహుధా పునః. ౧౩౩ 

తతః మోరేణ దీపేన తచ్చరీరం (పలిష్యతే 

ఛిద్యం తే వర్ష ఛారాభిళ్ళువ్యం తే వాయునా పునః ౧౨౩౮౪ 

పున శెలేన సిచ్య న్దే నుత సేన సమ న్లతః 
రితి చి త్రవి ధైర్స్ చెర్టథ్యమానాస్స పర సజ. రం ౧౩౫ 

(మియ నే నై వ పాపిస్టా యావత్సాపస్య సంతుయః 

తస్మాత్స్చాపం న కుర్వీత చంచ లే జీవితే సతీ. ౧౩౬ 

ఏవం కి పొ విశి షాశ్చ సావశే షేణ కర్మణా 

తతః శీతం సమాసాద్య జాయ చే దేహినః పునః. ౧౩౨౭ 

స్థావరా నివిధాః (కూరా_స్బృణ గులాస్హ్రది భదత; 

త తొఒనుభూయ దుఃఖాని జాయ స్తే కీటరారానిషు, ౧౩౮ 

నిప్కూన్హాః 'కీటయానిభ్యో జాయస్తే పత్నీణః క మాత్ 

సంక్లిష్టాః పీ భావేన భవన్సి మృగజాతిషు, ౧౩౯ 

బూర్ల 0 దుఃఖమతి క వ్యు జాయ నే పమ[మ్ యోనివము 

(శమాద్ర యోనిమాసాద్య జాయ నే మానుషే పునః, ౧౪౦ 

న్యుత్క)మేణా౭_పీ మూనుష్యం (ప్రాప్యతే పుణ్యగారవాత్ 

తతో మనువ్యతాం (ప్రాప్య త్ర _తృత్నాపాఒనుసారతః, ౧౪౧ 



శ్ర క్రై రా ఒ ధి కా రః. ఉళకి 

సంయుతాః పాపచిహ్నైాశ్చ వర్తన్తే [పా ణిన_స్టతః 

“అం దేనా౭.భిగమనమ్,. 6తా- 

8 wp = స్నాత" ధృతర్ధ్వపుండళ్చ (శయతశ్శా నమానన:ః, ౧ర౨ 

అవ్య(గళ్చా౭_న్య కార్వేషు గృహీత్వా నే _కితస్ప ప్రయమ్ 

ఫలాదీన్యుపహో రాణి గంభా౯- సుమనస స్తథా. ౧౮౩ 

 హీరణ్యం వారిముద్దిశ్య యేన సర్వాః కృతా ఇమే 
ఉపహారాదిభిస్పమ్యగభిగ చ్చేజ్ఞగద్గునుమ్, ౧౮౮ 

పై: పుమ్సేః ఫై ర్వాఒవీ యణభాశ క్రి సమర్చిలైె: 

అయత్న సులభేనా౭_పీ తోయేనా2వీ స తువ్యుతి. ౧ఠ్మ 

పా దచార్యేవ గచ్చేత్తు దేవాలయ మతస్ట్రితః. 

అశకో2.ప్యథ వా శే క్త ఆఢ్యో వా దుర్విధో౭._థ వాం ౧౪౬. 

ఆధిరా జ్యే జగద్ధాతురధి కారీ. సమస్స ఎలో 

న హి సంవారతే జ్యోత్సా ఎం చన )క్చండాల వేళ్ళని, ౧౮౭ 

న వా సౌభేమ సమాజాం నుభాధా రాః (వవర్ష. తి 

భోగాయతన మే. తేసా మేకాకారం కళేచరమ్ గరోరా 

అనుగృహ్ణోతి వై డాతా తస్య నోవ్చాఒనచో విధిః 

ది విన్ణుఫారమ్యమ్. ఇ*- 

జేవతేవా పరరజ్యోతి-రేళ వవ పరః 'ప్రుమాకా ౧౪౯ా 

స వవ బహుశా లోకే మాయ ూ భిద్యతే స్వయా 

విస్త్వాఖ్యస్ప. స్వయం ః మాయాం (పకృతిం వ్యజ్వ స ద్విధా. Rar iXe) 

౪ఫికటుకా చ నత్త్యాదిగుణశే దాక్సకీయ తే 

మినుబ కాకి పొ=ఖ్యో జనా, స్థికుత్పత్య న్తక్చే త్స త్రిక ౧౫౧ 
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విష్ణూ ద్యా మూూ_ర్హయ స్తస్య ధర్మజ్ఞా నాది భేదతః 

చతస వవ విజే౩మా వేదవర్ణ యుగా౭_(శ్ర యాః. 

విష్ణుశ్చ పురువస్పత్యో వ్యా చ్యుతశ్చా౭_నిరుద్దకః 

పంచధోపనివ జీ దాన్మహాభాతత్వమాగతః, 

మనకో తాదిభివ్షడ్భిరం7గై శృ హృదయాాడదిభిః 

వడకురాత్మకో నిత్యముషిభికె నమ భిద్య తే. 

స_ప్తవ్యానృతిభిర్లా కై కృన్దోభిః (కతుభి_స్తథా 
న కథా ఖద్యవూానో2_ సౌ విజ్ఞాతవ్యో విచతు.కా 8 

అష్ట్యచకృతిభిశ్చా=-సావష్ట్రమూ-_ రిభిరేవ చ 

అప్లాతర మరారా నిత్యమష్టధా వై దె వ భిద్య బే 

నారాయణో నృసింవాళ్చ వరాహోో వావమున _సథా 

రామ్మబహ్టైన్రుసూ ర్యాశ్చ చన సై ర్నవభా స్థితః 

ఇన్హో=_ న్నిశ్ళ యమ కవ సిర్ బుతిర్వరుణ_స్త సభా. 

చాయుస్తోమ_స్త సేశానో (బహస్రిఒన _న్తశ్చే తే దశ 

వకాదశేని న్ష)యాఖ్బిన్ను స్త సభా చ్వాదశమాసమై 

స త్రయోదశ థా మై చెవ విశ్వేజేవాదిభిః స్థి సతః... 

స చతుర్దశ ఛా ఛిన్నో మనుభిశ్వాతుపాడిభిః 

తిల పంచదశ ఛా ఛిన్నో శ్రైయస్ప మై వె (పభుః. 

స్తోరి ఫ్లో హోడక ధా భినో స దిక్కోహూఒవానరై స్తథా 

మూ ర్య న౭ెశ్చ విశ్లేయా బహుధా తస్య వి_స్తరః, 

వకద్వె(తిచతుఃపంచమడాద్యా విశ్వత్శా ముఖాః. 

ముఖ భేదాస్పమాఖ్యాతా. స్తస్య వి శార్జత్శనో 5 ' మా టే? 



వ్ర కీ కాఒధికా రః క్రీగ్గాన్ష 

ద్వాష్టదయో విశ్వతః షాళేర్భుజ భే స్తథా స్మృతాః 

. వివిధాభరణా దీర్ణా వివిధాఒయుధ ధారిణః, ౧౬౩ 

మూస్ధానకై శవ తస్యా లసన్నుకుటకుండలా:ః. 

. పైామా్థ ర్ల ్వపుండలావణ్య పభ వా వకకుంతలాః ౧౬౮ 

శురారుణాధరాస్సామ్యాః పసాదామృతవర్షి ౯కి : 

సవ్యాస్రం పారు సే. సూ శ్తే...పాదాశ్చాడీణ్యనేకళం, ౧౬౫ 

హిరణ్యగర్భో. నేశాళ్మా విమలశ్ళా వ్ట్మ ఏవ చ 

నీలః క్త్ర సథా రోకో నానావర్డ 8 పకీరి రితేః. ౧౬౬. 

చక్ష్రసూక్యా, స్ట ఎలో తస్య నయనే వామదత్నిణే 

ద్రైహ్బాణమాహుర్మూర్థానం శేశాంశ్చా౭_స్య వనస్త ్పతీల. ౧౬౭ 

ఆస్యం "వేదాశ్చ యేఒనన్తా తోయం రుధిర మేవ. .గ 

_ఉపజివ్యో.. తు తస్యో _క్రముస్మశుతిశతం తథా, . | ౧౬౮ 

(భ్రవోర్హుభ్యే తథా ర్యుదం భృగుం మనసి సంస్థితమ్ . 
రు జా వకాదళ జే యా స్టన్య కంఠం సమాశ్రితాః. ౧౬౯ 

నమ్మకగ్రవాథారాళ్ళి చన్తాస్సు వ్రర్తునుత 2కే చ 

కన్యాంధక్మా తభథోర్థ్వాధరోష్టా తు పరికీ _రితౌ... ౧౭౦ 

ఇన్హాగ్నీ అాలుశే తస్య జిహ్వా చై వ పర్వత, 

దిశశ్చ విదిశ శైప్పెవ శోతయో స్తస్య సంస్మృతాః ౨. ౨౭౧ 

వాయ్ము? ఆాణేమ. విజయ సా భ్యాశ్చా౭-౦గులయః స్ట ఎలా! 

-మువ యో. గరోమకూశే బు సాగరా వ సినోచ రాః, rE 

నద్యశ్చ వసుధా ఇాజస్య నాగాశ్చ. నలే స్థితాః 

: శ్రగానుస్థావక్వి నే, జనా: వర్వతాక్చోకునంస్థితాః. ౧౭౩ 
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గహార్యే ౬ స్య గువ్యాకా శ్రేయా వనసవళ్ళ్చోరసి స్థితాః 

నఖా౭_|గషు చ విజ్లేయా దివ్యా ఓవభయ స్తథా 

నాసికాయాః పుణా శ్రోయావయనే దవీణో త్తశే 

బుతవో బాహుమూ లే తు మాసాొః కరత లేవు చ 

లలాటాగ్రో తథా సిద్దా (భువో స్కెఘాస్సవిద్యుతః, 

యతుకిన్న రగన్గ ర్వా చై కేయా దానవా స్తథా 

'రాతసాళ్చారణా క్బాఒ న్య జఠరం సముపాశితాః 

" వీతరః (_ైపేకకూశ్ళ్మాండ వేతాల పమథా స్తథా, 

పాతాలగోచ రాళ్చా౭ స్య పాద యుగ్మం సమా(శ్రితొః 

పొర్భ యా స్తస్య వీశ్లై యాః క్రియా "వేచె దై రభిష్టుతాః. 

అన్ని వళ త్రాదికకష్థాణ వర్ణాక మహీితాని చ 

స్వాహాస్వ భావవట్యా-రాస్స క్వేఒస్య వృదయే (శ్రితాః, 

నామ్నాం శుతేం సహవాసం వొ తఛాన న్లం పఠ_న్టి యత్ 

అనన్తాఒననరోపస్య యథా యోగం సమన్వితమ్. 

మూ_ర్తయశ్చా౭-స్య సర్యాస్తాస్సంఖ్యాతీతాః (పకిర్షితాః 

జీవాదీనాం చ సర్వేపాం మూర్తయ స్తత సం(శ్రితాః, 

తస్మాదనన్లన్ఫం[పో _క్తః పుంసూత్తే తేదుదీరితమ్ 

“సన్న స్రశీచ్వా పురుచ స్సస్నో సావన్సవాఫ్రపాత +. 

ఊరుతో యస్య వే జూతొ వై జ్యూ శ్చేత్ నరో భువి. 

చందమా మనసో జాతశ్చమయుపోర్టుహిర స్తథా 
“ ముఖాదింద_ స్రథాగ్నేశ్స (పాణాదోస్ట్రయరజాయత 

౧౭౫A 

౧౭౬ 

౧౭౭ 

౧౭౮ 

ర౭F౯ొ 

౧౮౦ 

౧౮౧ 

౧౮౨ 



వ్రకీక్లా =ఒ ధి కా రః జాతి 

నాభ్యా యస్యా_న్లరికుం చ శిరసో చ్యారజాయత 

పద్భా ఫ్రం భూమిర్చి శశ తాద్య స్య దేవస్య సంబభా, OSA 

తమిోాదృశం మహాఫిష్టుమప మేయమనామయమ్. 

తత్ప్రసాదాదృ తే జ్జుతుం వకుం వానైవ ఛ్ కే ౧౮౬ 

సర్వ చేవమ యో విష్ణుః స్వే దేవా _స్తదాత్మకాః. 

అశేవం వాజ్బయం చేదం లోకాలోకం చరాచరమ్ ౮౭ 

వైష్టవ్యా వ్యాప్య లే శక్తా వాయునేవ దిశో2_. నరమ్ 

సర్వే విముమయా బేవాస్పర్వశా ప్రేమ కీ_ర్థితాః, ౧౮౮ 

ఆధారాభేయభా-వేన చ్వేథా స వ్యాప్య తివ్వతి. 

సర్వభూతహితాయైవ నిమ్మ-లస్సకలః స్థి మిత్, రారా 

నిమవ్మ-లస్పక ల శై ఎవం జోయా విష్ణుస్స నాతనః, 

సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతో=_వీ,శిరోముఖమ్. ౧౯౦ 

సర్యతశ్ళు)తిమల్లోో శే సర్వమావృత్య తిఫ్టతి, 

సర్వేస్దయగుణాభా సం సర్వేన్టి )యవివర్శి తము, ౧౯ 

అస కం సర్వభృమై ఎన నిషప్తణం గుణభో క్షు చ 

అవిభ క్షం చ భూ తేషు ఏిభ_క్షబువ చ స్థితమ్, ౧౯౨ 
al . 

భూతభ రృ చ తద్ శ్రేయం గ్రనిమ్లు వభవిమ్లు వ 

జ్యోతిపామపి తజ్జ్యోతి స్ట సమసః “పరముచ్య శే. ౧౯౩ 

జానం శయం జ్ఞానగమ్యుం వాది ది సర్వస్య వివ్వితమ్. 
జా te 
తచ్చా౭ద్యో జగతామిాశః పాబేనః కర మేశ్య్వరః* ౧౯ ర 

వచ్హాడవరన్వరూ చే నాగం విష్ణుస్పర్వహాది స్థి మన్ం, 

స్థూలసూత్నువర త్వేన తిథో చ భగచాళా స్థితః, అరా 
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1 పతేఎ సః 
(ox ఎ 99 

a కిట oo 

4 29 జ ల బై 3 గో 

"వై రాజం ఇంగికం చైవ ఒహిర న్లక్చే సర్వశ 1 

శ శాదిశ్చిన్మయం రూపం జాగత్స పష్నసుషు_పిగమ్, 

మన్తాాఒనుస్వారనా బేషు (త్రయమ న్వేవ యేద్బుధః 

“వేచే చ భగవచ్చా సే సాంఖ్లే యోగే తథైవ చ, 

ధర్భశా స్తే పురాణే చ మునిభిశేవమానుమైః 

పఠ్య తే నిఖిల వైర్నిత్యం విశ్వం ఏహ్షు మయం జగత్ . 

యచ్చ భూతం భవిన్యు చ్చ వర్తమానం తు కిం చన 

ఇద్ద యా ణీ యా నాన్న భూతా న నః కరణాని చ, 

అవ క "ళం త్రిగుణా మాయా విద్యా ధర్మాదయ స్త సభా. 

నియతిశ్చు కలా కాలః సర్వ్యమన్య చ్చ తన్మృయమ్. 

విష్ణుశేవ పరో బేవస్పర్వ భూ లేవ్వవస్థితః 

సర్వభూతాని వే వా౭.సౌ న తద స్తీహా యన్న సః 

చేవా౭=సురాదయా ముర్వ్వాః పశ వళ్చ సరీసృపాః 

తరువలీ ల్రీతృతావధ్యో మసహో౭[ భా౭_శే నివిద్యుతః, 

క్ష్ లా బ్లినరి దార్హాన్తునగ రాణి సరాంసి ష్ 

mr న 'కాలోజగ్ని గే పీతా౭.చా సోరగాలయాః. 

ప్ర భూరాద'యో (వావ్మానై వవైన్హ వసంజ్ఞ తః 

సర్వే చ విష్ణున్తకేన వ్యా ప్రాన్స ర్వర్మనాఖక్మేనా.. 

వరాహీో భోర్ల వస్పిరీహకో రాను వీ ధరవామునాః 

.అశ్వికృహ్లొ చ డిక్వేఫాం లో రండం సహాజ_ఖిలమ్ . 

0౧ జ 

౧ 2e 

౧-౮ 

౧౯౬ 
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౨౦౫ 

“POE 



ప కీరా ౭.ధి కారం 
శో ఆ 

యచ్చా=-ను క్షమశేసేణ ఏప్లో చేతా పభూతయిః, 

ఏ ఇ ఇండ (వే క 

విశ్వ వ్యాపిత య వెప విష్ణుర్ణ ుటరుడెరితేః అ 

పురుసంజ్ఞై శరీ లేఒస్మి౯ శయనాత్స్వరువః స్మృతః, 

సత్య శ్చాజ-చాధితార్థ త్వాన్ని త్య త్వాత్స (కుకీ ర్తితః, 

అచ్యుత ౭-చ్యవనా దేవ స హరి సము దీరితః 

అనిరుద్ద సథా (పో _క్షస్సర్యస్మాదనిరోధ నాత్ , 

వసనాత్సర్వభూ తేన వాసు దేవత్వమియి వాక 

ఆదిమ" శస్పమాకృళ్ణః స్త ఎతస్సంకర్ష ౯? (పభుః 

(వద్యుమ్నో ద్యుమ్ను పృష్ట త్వా ల్సి, భామా ధామభి్ర్రైభిః 

నెక ంఠామలవర్థ త్యాదై డై పకుంఠ శ్చా౭. యము చ్య తే, 

వీయ్ తే (కలయే త్వ సిక కేళావి త్యేమ కిన వ; 

నరనారీపక ర్త ర ఎ్రకో్టన్న రాణాం చాయ నాదయమ్. 

నారాయణో నరోధ్లూ నామయన త్వాద పాం + చ సః 

“మూధవో మధుపరాత్సే త్య ధవళ్యాద్యా (శ్రియః స్ట ఎ ౨౧౩ 

౫ ౦ విందతీతి గోవిందో గావో వింద నియం తథా. 

అసురం మధుసొమానం వా స్తేతి ముధుసోదన, 

(తిః ర్వి మెైర్వా వొ జగ్గజ్లన తివి మః 

బాదునో ద్రాస్వతా యోగాచ్చ్యీధరొ. వవానాచ్చి)యః, 

వాపీ.క స్యేని ) య శ్వేకో స్మాన్రీకేశ ఉదీరితః 

పద్మం నాఖేర భూద్య ఫ్య పద్దునాభ స్త శశిస్తుం ఇ లేకి 

ఉద రాలమ్మ్బి దామా సే వ్ర్త్యుకా దామోదర్శోన
ారిః, 

ఉత్తమః పురుషాయ స్మాను క్షస్న, పురుషో త్త మః, 

౨౨౮ 

౨౦౯ 

౨౧౦ 

D0౧౧ 

౨౧9 

ఎ“ ౧లర 

5౧౫ 

౨౧౬ 
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నిలో మేన్ది)యగమ్య త్వాత్పోొచ్య లే న త్వధోతుజః 

అర్ధమర్థం నరస్పింహోో నరసింహో ఉదావ్చాతః, ఆం౧ం౮ా 

జనార్లనస్ప పాపిష్థాకా జనానర యతీతి సః 
దె © ది 

ఇన్హస్యా౭.వరజో భూత ఉేస్ష్రః (పోచ్య లే హారిక, ౨౧౯ 

హరణాత్పర్వ పాపానాం వారిర్నాయణః స స్ట ఖతేః 

కర ర్భణాత్సాపరాళీనాం కృష్ణ స్సర్వార్శకో వారిః, 290 

రుదో రోదయ తే తస్మాత్ (బ్రహ బృంవాణక ర్శణా 

లిన న్ల )శ్చ పరమైశ్వ ర్యాద్వవా నాద్వహ్నిరుచ్య తే, ౨౨౧ 

యమస్పంయ మనాత్వంసాం వరణాద్వరుణ స్త సఖా 

వాయుర్వానాత్స వాత్సోమ ఈశ కళే సు. జనేషు యః, _౨9_ ౨9౨ 

ఆదత్యో= దితిప్కుత త్వాచ్చం[డ శృందయ తే యతః 

ఇత్యేవం గుణవృత్తోో హ్రేః శభ రేకో= ప్యనేకథా, ౨93 

(శుతిభిః (పోచ్య తే (_బ్రహ్మ విష్థ్యాఖ్యం జూతు నేతరత్ 

తస్యేశ్వర స్య దెశ్వర్యాత్సర్వ మేతత్స)వ రృతే. ౨9౪ 

"సీశ్వరం హీ జగత్సర్వం భవేన్నానీశ్వరం క్వచిత్ 

తన్మయ ల్వేన గోవింజే న్య స్తసర్వభ రా నరాః, ౨౨౨౫ 

త ద్యాజినో మహాభాగా _స్తర న్తి భవవారిధిమ్ 

తం (పసాధయితుం యత్నః కార్యస్సరాత్మనా నరైః. ౨౨౬ 

భ_కినమసృ్పదా గచ్చేత్సర్య్వోఒ-పి జగతః పతిమ్ 

తద్దేవస్య (ప్రియం భూయాద్యతస్సమ్మాననం తు తత్ . ౨౨౭ 

తస్య ఫన్నిహితో దేవో యస్య చి శ్రే జనార్డ నః, 
దానేన తపపా నాస్య న్యస్య తుష్టో భ వేద్ధరిః ౨౨౮ 
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అఆరుహ్వూ శకటం గచ్చేద్యో ఏహ్లోర్మనస్టి రం నరః. 

నారీ వా బాలకో వా౭_థ వృద్ధ ఆతుర వవ వాం ౨.౨౯ 

తస్య పుణ్యఫలం నాస్తి (పీత యుగ్వశ్చ జూయ శే 

యీ వాహయ గి తాన్నర్త్యాన్న రా వా (పాణినశ్చ యె. ౨౩౦ 

జే యాస్యన్తి పదం విహ్లోర్య స్మాత్సాదచ రాస్తు తే 

యే వాహయస్తి జంతూంసాక -సీఒపి వమూభధాః పత్రి వె,౨౩౧ 

యసోద యతి తానేవ గమనే మూఢ చేతనః 

స యామోర్యాతే నాః (_పాప్వ తోద్య తే యముకింక రై |... ౨౨౩౨ 

పునః పశుత్వమాపన్నస్తోద్య లే పశుభిర్న రై ః 

యో చా భృతకదానేన వావానేన తు మానవః. ౨౩3 

వావాయత్యథ వోహేత సోఒపీ యాస్యతి దుర తిమ్ 

అపాచే దుర్ష సంసానే కర్శుబద్దే విశేషతః. ౨౩౪౮ 

స్వీయం కర్మ సముత్సృజ్య పత న్తి నరశకే=శుచా 

తతః పశుత్యమా'పన్నాళ్చిరం తిస్టుస్సి భూత లే. 93% 

పాదుకామధిరుహ్యా౭_పీ రానా డేవాలయమా(వ జేత్ . 

స పశుర్ణాయ శే, పేత్య రోగి చేవా పజాయతే. ౨౨౬ 

పాదుకాం వావానం చా౭_పీ యా౭_ధిప్టిత్య విమరూఢట్ః 

(పణావుం హరయే కుర్యాత్త స్య దూరతరో సారిః, "౨5౩౭ 

'జీవదర్భనముద్దిశ్వ నై వేదంవిధ ఆ్మవజేత్ 

అయత్నాద్దమ'నే జూలేఒప్యవరువ్యూ చ వావానాత్ . ౨కెరా 

పాదు కాది విము_ద్వ్యెవ సముపస్పృశ్య | వారిణా 

(పవి శేత)యతో భూత్వా (పొకారం (పథమం పునః, ౨౩౯ 
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న విశేద్ధామ జేవస్య యావతా వాహనాదిఖిః 

తాద్భశం ఫురువం దృష్ట్యా యథాశ క్ష్వవబోధయ్త్. ౮౪౦ 

ఆద్య స్టే గసో౭_పణారస్పా పిద్యత్న హోర్యో ఛే త్తకః 

శృశానమ భ్యే గత్యాతు ఠా గచ్చేదైవతాగృవామ్, ౨౮౧ 

స ప్తజన్మకృణాత్స్వుణ్యా తత్ తణాన్నుచ్య తే నగ; 

సాన్తాలీం యోనిమూిత్య ప సేజ్ఞన్న్మ్యత్రయం తతః, అరం 

దరిదా శె చన మార్లాశ్చ భపమ్య గ్తి (తిజన్మకమ్ 

అన్య చేవగృనూం గత్వాహ్యూస్నా త్వా యో (వ జేద్ద నమ్, ౨౮౩5 

దేవదేవస్య మోహాత్తు తస్య పాపం మవాద్భ వేత్ 

గృృవోద్ద హాం తథా గత్వా ఛితూరి ముధిత స్ప యమ్. ౨౦౪ 

భికామలన్ధ్వా క1ుతా౭_పీ దర్శిదో జాయతే నరః 

చత్వారి చైవ జన్నాని తేపామన్తే చ యో బుధః? ౨ర౫ 

చండాలయోని మాప్నోతి జన్నాని దశ పంచ చ 

అత చోదాహర స్తేీమం విశేషం  కాక్యపాదయః, ౨౮౬ 

సర్వ చేదేను ఇ విష్ణుస్సర్వ వేదము యో- వారి; 

తస్యాఒతిరి క్ర కం నో కించిద్వి శేవ స్తత వత్యు తే, ౨౮౫ 

నశ్వేఒక్యధ్యూతా లోకే తత్తక్కర్మా౭.నురూపతః 
ఆ(బహ్మ స్తరబపర్య న్త నం జగద న్తర్వ వ్రవస్థితాః, ౨౦౮ 

తస్మాదేవ జగత్స్ఫ్సర్వం సర్ద కాలే (ప్రజాయతే 

_తనస్మిన్నేవ పున్ల సచ్చ (పలయే సంప్రలీయ శే, ౨5౯ 

యః పరః వక శే, (వో స్తం పు రాణః పుకు పోఒవ్యయః 

స వవ సర్వభూతాత్తా నర ఇత్యభిధీయ తే, ఎ తగం 
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నరాజ్ఞాతాని తత్త్వాని నారాణేీతి (పచక్షు తే త 

తాశ్యవ చాఒయనం యస్య స సతు నారాయణః స్ట ఎత? ౨౫౧ 

నారాయణః పరం (బ్రహ్మ తత్త gం నారాయణః పరః 

విషప్ణ్వాదిఖి స్తథా శేచిద్యాసుచేవా వఖి పదే. DAD 

సంజ్ఞాభేదై ర్శహాత్తానస్పడై వారాధయ న్తి తమ్ 

సర్వత పరిపూర్ణ స్య సర్వధా సర్వవస్తుషు, S95A3 

న జాతు లభ్య తే కించి జ్యే నా౭_వ్యా_ప్పం తు కిం చన 

తస్మా _్తస్మిల" సమారోజ్య సర్వం బే వేశ్వ లేశ్వ రే. SAS 

ఉపాసీనం భ వేద్యతు తద్భ వేదుచితం బుధైః 

అన్య(తో తం సమారోప్య యది చోవాసనం భవేత్, DAA 

తద్భ వేదన్యచే వార్చా తస్తాక్సరిబితం ఫలమ్ 

యేజ.ప్యన్య దేనతాభక్తా యజ న్పే శ్ ద్దయా ఒన్నితాః, DAE 

యజంతే తే౭_పీ చేవేశం తమే వా౭_పిధిపూర్య్ణకమ్ 

అ'న్యే శే (_బైహరుబేంచా స్తదా ద్యా దేవతాస్స్మ తిః, ౨౫2 

వైవ్టవా అవతారాశ్చ యే తు శాస్తోదితాః పురా 

పరమా న భీద్య నే నా౭_న్యతగం స్యాత్పరస్పరమ్. ౨౮ 

ఏిష్ల్యాలయాద థైక స్మాద న్య ఏష్థ్వాలయ స్య తు 

తత్ స్థానాం ెవతానాం వా నాన్వత్వం జాతు సంభ వేత్ , ౨౫౯ 

అథ శా స్ర్రవిధిర్భిన్నో యత నాఒప్యుపలభ్య తే 

. _ త తాఒన్యత్వం వీజాసీమాన్న చేచ్ళేచ్భాస్ర్రుసంకరమ్. ౨౬౦ 

హారిం చేవం తు సంసేవ్య వావానస్థం దిజో త్తమః 

శయుదన్యం. సేవతే. వథ్య్యాం తళ్కా_లే. వాహానస్థితమ్. ౨౬౧ 
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9 ~~ సో౭_పి పాపమవాస్నోతి విస్తుధ్యా నేన ళుద్ధ్యతి 

చేవేశస్యోత్సవో యథ (గామే బా నగశేజపి వా. 

పర్వతాఇ గో మహానద్యా స్తీనే దుర్రాఒటఏము వా 

తత గచ్చేన్నరో భక్త్యా సే వేతోత్స్పవమాదరాత్ 

సవా ప్ర పు క్తేస్ఫహా౬మాతై వ్రసుచై స్వః పరిజనై ర్య్భృతః 

వైవ్ఫవం (కతుబేశన్తు గత్వా సేవేత మానవః, 

యథఖా2౭_ ర ముపయుంజీత స్వశ క్షి కిం తత్కింయాసు చ 

రా దేవోత్సవారంభం పంగాథావేన యో నరః. 

మేత్స జన్గసావా(సం వంగు శేవ భవివ్యతి 

క! జన్ల భూభార స్తస్య జీవితమ్, 

'దేవేశస్యోత్స వే సమ్యుగ్వ రృమానే మహాోఫ లే 

యా౭న్య (త వ్యాపృత స్తత న గచ్చేద్దుర్శనా నరః, 

న తస్య నివృతి? దోక్తా స పావీ నరకం (వజేత్ 

అనాహూతో2. -ధ్వరం గచ్చేత్త తథా గురుకులం (వ జేత్. 

యోా౭ధ్యరం గన్తుకామో=.[త (దతీజేతార్డ “శాదికమ్ 

తన్య పూర్వాఒర్టితం పుణ్యం తత్ కుణాదేవ నశ్యతి. 

చేవోత్సవం తు యో మర్త్యో యతమానం తు సేనితుమ్ 

నారయే జ్యేన శీనా౭_పీ హేతునా సతు దుర్శతిః, 

అఫలస్సఫలో వావీ పతిక్యేవ న సంకయః 
విష్టుపంచదిశే వా౭_పీ పుణ్యా హేవ్వితశీవ్యవి. 
ఉపోవితస్తు స్తు శుతె వ చే వేశస్యోగ్సవం వాఠాత్ 

తత్ కుణాద్యో న గచ్చేత్తు తస్య పాపం మవాద్భ వేత్ , 
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శ్ర కీక్లాజధి కా రఈ, 

ఖట్యా్యమాస్థాయ యే తే వర్తమానే తదుత్ప వే 

ఆసీనస్థి ఎత వహాజత స యామిోార్యాతనా (వజేత్.. 

చే వేశా౬.భిముఖుం గత్వా న కుర్యాద్యో నమస్మి.._)యామ్ 

స పాపీవ్టతరో భోగీ నివకాతిర్నా స్వ విద్య లే. 

ఉత్కమివ్యు ర్తి యత్స్పాాణాః (పాణదే సమువస్టితే 

(వత్యుధ్ధానాభివాదాభ్యాం పున సా౯ా (పతిపాదయేత్. 

సర్వేషాం (పాణభూతో ౭_ సా భగచవాకా వారిర వయః 

(పాణిన శ్చేత నాస్స కే (పావ్యేకః పాణడో౭_ వరః, 

అన్యథా చేన్హువాడోహః నసంతుభ్య-నే చ నూనచాః . 

వకవా స్తపణామేన యత్సావం న తదన్యతః, 

వాస్తా బ్యా నిర్మిత” ఛ్మాతా కిం తేన సుకృతం భవేత్ 

(పాంపలీకృత్య వాసౌ తు యావేత మధుసూదనమ్. . 

య వశేనైవ హస్తేన (యణ మేన్టస్షథధీహా౯ రిమ్ 

తస్య వాస్తో భే చేకః పళ్చాజ్జ్ఞన్నశ తెరపి, _ 

ఇవా వై జాయే పంథా రోగీ వైన'న సంశయః 

కిమిదం బతు లై శ్చితె)ః కర ణైదేలావాకల్చ్పనమ్,. -- 

| .యబ్యేకై కం న చేతే తస్య Kk: క ంకర్భ్యాఈయ్యాపయుజ్య'తే - .. 

కిం స్వాథినేన నా స్తేన సాధనం కర చీఏితుచమ్ు, 

అశక్ను వానాస్పా గతం త్యవాతాః పాపవాతా పూతా; 

వకవా _సయణామస్తు పరిహార్యో విశేవత్తః. 

ఏ౨ శచణతం చైకవాస్తేన యస్తు (వత్యభిహడయేత్. . 

తావుభా నరకం యాత వ్రమార్యస్మాక్నమ్రాగభుణ 
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చేవతాసాదృశం మూఢం శప స్తి చ విశంకితాః 

పురస్తాద్యస్తు చేవస్య క ర్యా దాత పదవీ ఇమ్. 

అక్సనా' స స భవేత్సాపస్స (దు హ్యాదాళ్శన బుధః 

పురస్తాద్దేవబిం బే తు దివ్భమంగలవి(గ కే వాం 

వర్తమానే త్వ నాదృత్య న వ్యాన్యస్య (పదశీణమ్ 

యత్ర మానసికెర్చా స్యాత్తచ్చ మానసికం భవేత్, 

అ_న్తర్యాహా య వవా= స్తే వాదయే నిమ్మలో నారిః 

స వవ సక్షలో భూత్వా బింబే యత్పన్ని ధాపీతః, 

తస్మాత్సక ళ పూజాయాం నైవ కుర్యాద్య వ్రతి(శ మమ్ 

న కచాపి. భవేత్చా జ్ఞ ఉచ్చిన్టన్చ్వేష కర్ణను, 
లాం విణ్మూ[తం పథి కృత్వా తు కౌచం యావన్న చాచశేత్ 

ఉచ్చిష్టస్తావ దేవ స్యాదనవా౯ స్పర్వకర్శసు, 

' నఖరోమాణి యశె్చెవ శేశా౭ స్థీని తథైవ చ 
వ్నీపేత్తు చేవతాగారే స స భ వేద్చగవ్మూహా నరః. 

వావీ కీం యోనిమాశత్య జాయ తే (మియే పునః 

స్త జన్మాని తత్రైవ (వ్రజేన్నరకమ స్తతః, . 

... తాంబూలం చర్వితం యస్తు (పతీ వేద్దేవమన్ది-కే 

స యాతి నరకం ఘోరం యావదాభూత సంప్ర వమ్.. 

తతో ముకో మహాోపాపీ శునకో౭_వరజన్నని 

సంస్థిత స్ర్రీణి జన్నాని వస త్యేవ న సంశయః, 

నిక్టీవనకరో యస్తు మన్దిే' మభువిదిగ్షెమః -' 
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కృయిభమ్యే వతేద్దోశే నరశే ఫావకృన్నరః, : 

పా తకతషన్మాత్వా హాయ'కే బన్ధవంచక మ "- 

మూూత్రయేన్నందిశే యస్తు కేశవస్య విమూఢధీః, - 

స మూూత్రగ ర రనరే పత త్యేవ వ్యావాళ్ళిరాః 

_ తసాస్తిన్ను క్ర కస్త రక్తాదినింబక[ దుముమాస్థితః:' 

జనిమ్యతి ' న సనేహాన్స ప్పజన్నను పాకరీమ్ 

. పురీవం వాజ్యుత కుర్వీత యో నరో  భగవద్దృశే నా F 

స యాతి నరకాకా ఘూ రా౯ ప ర్యాయే జైకవింకతీమ్ న" 
౨౮ తతో ము క్తస్తు పాపాత్మా విష్థాయాం "జాయతే కృవింః, _ 

నమాే మస్టిరస్యాపి సకృన్నూత్రం కరోతి యః 

తిక జార వే ఘోరే వపా౯ణామయుతం శతమ్. 

రతా మనుజో ముకో (గ్రామసూకరజాతితామ్ . 

గ్రామే జన్ముశతం పావ్య  వష్టాభసూకర. "స్టథా, 

యస్తు శేతోవిసగక౯ాం చ క కో కామాదకావుతేః "' 

అస్నాతో జేవతా గారమి యాత్సద్య స్స నశ్యతి, 

ఠా యత చేవతాగేహే. 'జన్తధావనమాచశేత్ - 

తథా నిన్తేఖ యేజ్ఞవ్వాం. స పాపీ నశ్యతి (థువమ్. ." 

తె లేనాఒభ్య క్షసర్వాంగః కషాయోన్వ ర్తి రత స్త స్తథా 

యో నరః .డ్రనిశేద్ణేవాం జేవస్య వరమాక్సునః, 

స యాతి గృహాగో ధాత్యం నవజ న్మాని పంచ చ 

అనుగమ్య యథా (తర్ యాతి 'డీవాలయం తు యః, 

ఆరాధితుమ గ చ్చేద్వా సగ ళ్ళేన్నరా కా 'యుతమ్ 

458 

. కిక౯ిజొా 

300 

30౧ 

కిరి 

8303 

| రెం ళీ 



484 శ్రీవై'ఖానసభగవచ్చా స్తే. భార్ల వే 

బలిభుగ్యోని తాం యాతి జన్నాని నుబహూసి వె, వెం 

భరణం తు తథా కృత్యా మృతక స స్య విశేషతః 

మందిరం న _పవేప్టవ్యం (కువిస్ట్రస్తు (పణశ్యతి. 30౬ 

బాండాలీం యోనిమాటిత్య జన్టుకృన్నన పంచ చ 

భవివ్యతి తళా భూయః; పృథక్ (కూరో౭_థ నిహ్టురః, 302 

భుక్త్వా గ్రొ్ధం పరగ్భశే రా యాయాద్విన్సుగృవాన్తు యః 

అర్చయే చార వికేచేణ చటకో జాయ తే ఖలః. 360౮ 

తత జన్హశతం (ప్రాప్య తతో గోధావపుగ౯తః 

ఛాయామా[కమ్య యో మోహాద్యాతి విప్లోస్తు మందిరమ్, 3౩౦డా 

(పదత్నీణమకుర్వ న్యా య స్తిమ్టైన్య ్రతిపూర్వకమ్ 

సో౭_ప్యు చ్చిష్టో ఛ వేనూ శశ స్తస్య పాపపలం త్విదమ్. 3౧౦ 

చ్చుత్స "కాననే శూన్య కంట'కై బ౯ హుభివజ్భాతేః 

ఫలపుహ్బ్పాదిహీనశ్చ శ్మశానే ర శూన్యవృత తామ్. కి౧౧ 

ళ్ ™ 

అపసవ్యం చ ధృతె ఏవ ధృత్వా చై చైవ నివీతవత్. 3౧౨ 

యజ జ్ఞ సూత మధఃకృత్య కే కృత్యా విశేషతః ... 

న గశ్ఫేద్దవతా గారం నవాము “క్షతిఖో నరః 

అక చ్చః పుచ్చకీచ్ళశ్చ నగ్న: కాపీనమాోరృధ్భక్. 3౧౩ 

రి క్షవా స్తక్ళూన్య ఫాల స్త్వదక్త సంహ్యన వవ చ 

ఖాదన్నపి చ తాంబూలముపహారాది భత్సృయన్, కణ 

జేవాలయం విశేనైన్వవ తస్య పాపం మహద్భ వేశ్ 

దురా'చారో హి పురుషో నేహాయుర్విన్ష తే మవాత్*,. 3౧౫ 

(తస్య న్తి చాఒస్య భూతాని తథా పరిభవస్తి చ 



ప,కీళ్లాఒధీ కా రః, 

త స్మాదాచారవా నేవ కుర్యాదై వె దికీః (కియాః. 

అపి పాపశరీరస్య అ ఆచారో హా _న్త స్రలతుణమ్ 

ఆభారలవుణో ధర్మః సన్తశ్చారిత లతుాః, 

సాధూనాం చ య భావ త్త మేతదాచారలక్షణమ్ 

అప్యదృష్టం (శవాబేవ పృురునం ధర్శచారిణమ్,. 

సాగని కర్నాణి కురాణం తం జనాః కురంతే కి 

క్ నా సహ నిమ్మి యాశ్చ చన 

అధర్భజ్ఞా దురాణచా రాస్తే భవ_ ప్తి గతాయువ:ః 

విశీలా ఢర్ణమర్యా దా నిత్యం సంకీర్ల మథునాః, 

అల్నాయుపో భవ స్రీవా నరా నిరయగామినః 

లోహ్రమర్డీ తృణచ్చేదీ నఖఖాదీ చ యో నరః. 

నిత్యోచ్చిష్టస్సంకునుకో చేవ+యుర్నిన్ల తే క్వచిత్. 

విమ్ణుస్థానసమిాపస్థాక్ ప్మ్లు 'సేవార్థమాగ తా౯. 

శప చాక పతితా న్యా౭_పీ స్ప హా న స్నానమాచ శేత్ 

ఉత్స'వే వాసుదేవస్య యః స్నాతి స్పర్భ్శశంక యా. 

స్వర్షస్థాః వితర స్తస్య పత్తి నర కేఒశుచా 

ఏ శీ త్చాదోదకం విప్లోగుకారాణాం నా విజేవతః, 

తత నాఒచమానం కుర్యా త్తద్య్వతో మే ద్విజో తృమః 

అన్య చే వార్గనన్దిస్థైః పూజ యేయుశ్చ యే వారిమ్. 

స్ప జన్వాని పంచా మంజూకత్వం (వజ న్తి తే 

జన్మద్వయన్తు వై క్, మూ భాళ్ళూద తాం యూ చ్తి శే నరాః, 

" కునసువానాం 'నివేద్యానాం గస మచాూఫఘాతి మో నరః 

శంక 

3౧౬. 

వెం౭ 

౨౧౮ 

3౧౯ 

3౦౨౦ 

ద తన్నో 

తె౨౬. 



శీ86 శ్రీ వెఖానసభగవచ్భా ప్రే, భౌర్షవే 

స పూతిగళ్ణ సంయు కః కువ్పీ చైవ భ వేద్దువమ్. _ రె౨౭ 

తద నే (తీణి జన్నాాని తాదృ థాని భవన్సు వరే 

జాతకం మృతకం వాపి యస్యాఒకౌచం విధీయతే. 3.9౮ 
అనవా౯స్సర్వకర్య స్తభ్యో స నేయాచద్దేవతా గృవామ్. 

పుం పసూతెౌ స్త ఫ్రతీం పూరై నైస్పస్సాపిండ్యం స ప్తపూరువమ్, వెం౯ా 

కన్యకాజననే తద్వత్సాపిండ్యన్తు (తిపూరు వమ్ 

(వతినాం స్మతిణాం తద్వద్యతీ నాం (బవ్మ్మూాచారిణామ్. | " 3౩3౦ 

నా౭_కౌచః క థ్య తే _్రాకైక్యథా శాతాతపోజబవీత్ 

(వత సంకల్పమా తేణ (వతిత్వం (వతినో భవేత్ . తికం౧ 

వృతమాత్ర స్తశ ర్హిక్స స్యతే సతీ (ప్రకీర్తితః 
కాపూయదండమాకేణ యతిత్వంచ య తేర్ణతమ్. .. 339 

' ఉపనీతో వసే సీన్నా వా తిథా గురుకులే (కమాత్ 

(బహస్హి భ్యేతి న చా౭౬. భ్యేతి (టైవ్మాచారి కుమార కః. 33౩ 

'రాజాజ్ఞా కారిణాం తద్వ(దాజ్ఞాం చ స్నాతక స్య on] 

ఈద్భ శా నామథాఒ న్యేపామతా2_ నర్భావ ఈరితః, ' ' రికిళ 

న కుర్యాచ్చ నమస్కారం నైవ (_పత్యభివాదయేత్' 

సాఒర్చ యేదుపహోరాంశ్చ తీర్థాదీన్నా౭_పి సీవతే, : వెకెక్మ 

' ఆకౌచీ టావ్నాణో యస్తు మోహాద్దేవం (పపూజయేత్ 

స ప్తజన్నసు చార్మిద్యమత్య న్తం సమ బాప్పుయాత్. _ 33౬ 

శ్యాన యోసనిశతం (పొష్య తతక్చండాలతామియాత్. 

యో భుక్త్వా జఉవతాగా "దే నివ ప్యోచ్చ్భిష్టమ్యత్ర తు... . 332 



వ్ర కిర్లా ౬ ధి కా రః, 

గచ్చేదన్యత వా (సాఒస్యాత్చోపీ మూఢో విపద్య తే 

యస్తు 'దేవగృహాద్వాశే (శసార్య చరణా క్వచిత్. . 

శే ని దాతి సమ్మోహోత్స యాతి నరకాయుతమ్ 

పునశ్చ జన సంప్రాప్య నీచ యోనివ్వ నేకళః, 

యాత నాశ్వా౭_నుభాయెవ డార్చావ్మాణ్యం వజేత్తు సః 
యస్తు చేవగృహే మూథశ్ళయీోత మడమోహితః, 

త్యతోచ్చిష్టనిధానేన భృశం నిళ్ళా సమారు తైః - 

దుర్దస్థి జాయే మరో జాయ తే జన్గపంచకమ్ు. 

తతస్పూకరతాం (పాష్య జన్నాని నవ పంద చ 

క్షిళ్య లే బహుభిః కష్టెర్న శయీత వాశేర్చృ హే. 

ఉపథానాదిసహితం య స్తల్పమధితివృతి 
-జీవాలయీ విశేపే.ణ (పాకానే వాపీ మూఢధథిః, 

స భ వెద్దుర్భగ శ్చైవ సర్పయోసిము జాయ తే 

స్ప పంచ చ జన్నాని తతో మానువతాం (వజేత్ ం. 

శంయాత జేవతాగేహే వ్యాధితో యస్తు దుర్మతిః 

స భ వేద్దుర్ణనా ద్నో (పేత్య జేవా చ జనని, . 

యః (స్రైయా సహితో మూథశ్ళయిోోాతే భగవద్ద్భహే 

స భ చేద్దురితక్షండస్స ప్రజన్నాని పంచ చ, | 

యాగిభిక్యోగనిద్ధ్యర్థనుభ్య న్య నే వి'శేవతః 

న _ అననని త్వసంఖ్యాని డేవాగారే న వాచ చేత్. 

మ న) యోగపరైై పళె.. ద్వని ల్లయయోగ పరాయశ్షైః. 

3౩౯ 

త'ళం 

వెళిం 

ఏర 

3౮3 

దెరళ 

35%. 

వళ 

తేర 



| ఇక్ 488 శ్రీ వెఖానసభగవచ్చా స్త్రీ భార్ల వే 

పాఠయోగిభిెేేతాని కియ న్తే రాజయోగిఖిః, 3౮ 

స్వస్తి సకం ' సర్వతోభ్మదం సిద్దం సింహాసనం తథా 

సవ్యం శూలం సుఖం చైవ సోముఖం గరుడం తథా, ' చరణా 

మయూరం మత్స్యము క్పే వనం మంశూకం ముద్దరం మృగమ్ 

కుంజరం కుక్కు_టం నాగం కాష్టం (కంచం చ కూర్గ్శక మ్, 3౫౦ 

ఖడ్డం చ కామదవానం వై వైయ్మాఘం వేణుకాసనమ్ 

ఇయాస్యాసనం వాసకం చ ధీరం పద్మాసనం తథా. 3%ొం 

వారాహాం చెవ పర్యజ్క_౦ పతగాసన మేవ చ 

' (తిపదం వా స్టికర్లం చ పామమన్ధాసనం తథాం 59 

ఇత్యాదీనా మాసనా నామశీతిశ్చ తురుత్తరా 

అన్యాని శాస్ర్రుసిద్దాని యాని సి పిశేవతః, 3౫౩ 

తా న్యాస్థాయ తు చేవాజ-ో నో పతివ్యేత బుద్ధిమాన్ 

ఫుంజీయాదేవతాగాే యః పాపస్ఫ తు దుర్శనాః. తెగల 

కువీరో గార్జితో భూత్వా జన్నాని దశ పంచ చ . 

తతస్పృగాలతాం _పాష్య ప తేద్ధి నర కే=శుచా. 3A 

యోనా మూఢ మతిరోహాత్కారయే ది (జభోజనమ్ 

దేవాగాశే విశేసేణ స భవేన్నిన్థితో జనః, 3౫e 

గర్భాగాశే చా౭. నరాలేతథా చై చై వార్థమెండజే 

మహామండపమభ్యే చ నాఒన్న మద్యాద్వి శేవతః. 5౫౭ 

లన్న ం ప్నాఢే వినితీవ్య పుటబ త్రాదినిక్టి లే 
ఆపోశనం 53 క్ర ఫ్రంత్వేవ యదద్యావ్భోపనం తు తత్, వెగం 

న దేవతా పసొవన్య గృపీ,తస్యాంజలాా తభ a " 



ప ళీ | ప్రకిళ్లా ఒధి కా రః, 

న వై వాబోశనం కుర్వాత్కు_ ర్యా చ్చేత్తదసమ్ముతమ్. 

యస్తు పానీయ పాతాణి పీతాన్య త తు విన్య సేత్ 

స గ చ్చేన్నర కాన్ (కూరా౯ా యావ న్త ఉదబిస్తవః. 

పాకే తిస్టన్తి శరదస్తావతీర్నాత సంశయః 

సివేదితం తు దేవస్య దేవస్యా౭ో విశేషతః. 

(పద ద్యాత్తు (క మేహై వ వర్తాశ మవిధానతః 

అశ్న ్ది భక్తాస్స ర్యే౭_కి గృహీ_త్వైవాఒం౦జలా కునః, 

(బహ్మాణ్య దేవముద్దిశ్య పురుషం (బాన్మాణపియమ్ొ 

నారాయణమనాద్య_న్హం విష్ణుం స ్వశ్వ లేశ్వరమ్, 

_బాహ్మణా౯ భోజ యెద్యస్తు కర్ణ సాద్దుణ్య సిద్ధ యే 

తథా నివ్మృతినివ్ప త్త్యె శాస్తో కో “కేన విధానతః, 

కార యున్నో క్త కే శేషు కదా౭_పీ ద్విజ భోజనమ్ 

య _స్త్వ్వన్నం చాపయేద్వి(పో ద్వి జేభ్యో ల్లో _క్రిసంయుతః, 

నివేదతం తు బేవస్య సంతు స్పై సై స్వస్వ తస్య చ 

తస్య తువ్యతి దవేక ఆదాతా తు విపద్య తే. 

దాతుస్తూ సకలం పాపం మనో వాక్కాయకర్భుభిః 

బహుశ సృంచితం పూర్వమాదాతా సమవాప్ను యాత్. 

(పసౌదో=వి £ హా చేవస్య పరపాకరుచిం నరమ్ 

న జాతు పావయేనైషవ పావయేత్స్పావయేన్న తు, 

యదృచ్భాలాభ సంతున్హం యథా భక్త కవరం తథా 

మహిమానం (పసాదన్య యో౭._వజానాతి మూఢధ్ః, 

తేన భుక్తం భవేత్పాపం దాతురేవ న సంశయః 

శ89 

కో 

3౬౦ 

3౬౧ 

3౬.౨ 

3౬3 

వె౬ర 

32౫ 

౨3౬౬. 

వె౬టెే 

౨౬చొ 

3౬౯ 
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అయుతం (బావ్మాణానాన్తు తర్పయిత్యా తు యత్సలమ్. 5౭౦ 

తత్సలం నశ్యతి మ్యేపముచ్చిష్ట స్య కశేన తు 

అభఖా౭_న్న వికయేదోషః కథ్య శే విధివి త్తమైః. 32౧ 

అన్నప్.కయిణః పాపా వజబన్సి యమయాతనాః 

(త్య సృగాలతాం యాన్తి నవ జన్నాాని కంచ చ, 3239 

. య _స్త్వ్వన్నం భగవశేహే వ్మిక్రీణాతి విశేషతః 

చండాలో జూయ తే (పేత్య వముధితశ్చ చ ేనుహుః, 3౭3 

వికీణలే తు యే విపా వాణిజ్వే ద _త్తచతువః 
యే౭_ప్యన్నముపహారాది చేతర దేవముని శే. 2 రై 

"కేఒపి యా ని మహాఘోరం నరకం భృశ చారుణమ్ 

యత నైవ భనివ్య ప్తి పానీయా ఊకూదబిన్షవః, 32౫ 

కణమన్న స్య వాన స్యా త్తప్య నే తత్ర తే జనాః 

యే గృహీత్వా తదన్నాడి భుంజతే ముధితా జనాః, తెరి౬ 

ఉపకుర్వ సి యే వా తానుచ్య న్రేఒభ తమ్యభోజనాః | 

వొ మనుషూ సర బతివి . అన్నం (పాణా సకాం స పమన్నే (పతివ్వీతమ్ వేడ 8 

అన్నం (బహస్టిఒళ కం పింద్యాద్విం ద్యాదన్న మయిీం తనుమ్ 

అన్నం వికీణతే యే తు (పాణవి(కయిణః స్ట ఎలి 32౮ 

తస్మాత్సర్వ్యసయ ల్నెన త్య చ్నేత్తత్క )య ష్మికయా 

న కుర్యాద్దవతా గా 2_భ్యుదయం (ాద్దభోజనమ్, ఏ2౯ా 

కుర్వాన్న చాపి _్రాధ్ధారీన్వివాయా=._పీ ద్వ్యిజాశే నమ్ 

తస్మ్హాత్సర్వ్యవయ ల్నేన నా౭-క్నీయాద్ధరిమన్ది రే. 3౮౦ 

ముభా సంభావ కే యస్తు (పవిశ్య వోారిముందిరమ్స్ 
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స నిధిం పురతస్సిద్దం త్వ కా భితుతి కాకిణీమ్. కిరాం 

యస్తు సంభావతే వ్యర్థం జేవాలయముపా శ్రితః 

సిద్ధమన్నం పరిత్యజ్య భివంయమటతి దుర్హనః, తెళా౨ి 

యన్ముహూ ర్తం తుణం వావీ పరమాత్మా న చిన్త తే 

సా హోని_సన్గమవాచ్చి దం సా (భా స్తిస్పా తు ష్మికియా. 3౮3 

దస్యుభిర్మువి. లేనేవ దశ్లేనేవ దవా౭_గ్ని నా 

వ్యాధిభిః పీడి తేనేవ చాకృష్లే నేవ మృత్యునా. కి౮ళ 

భీతెనేవో_త్రమశేన ధర్షి తేనేవ రాజభిః 

మగ్నే నేవ మహాసింథా వాతేనేవ చ వాత్యయా, 3౮౫ 

సంపిపే. నేన పోపాకై రా కన్దేద్య స్స ముచ్యతే 

స_న్ల ఫ్ట్నేగే (వచేశాశ్చ సమయాశ్చ విశేషతః. 3౮౬ 

లోకయ్న్మా తావినివ్స త్తే ట్టి చేవాయా[తోపయోగినః 

తస్మాధైవగృవాం గత్వా నరో నా న్వపరో భవేత్. 2౮2 

యత్ససంగో వహాశేర్నామ తన్నమహ_త్త్యం చ నాఒప్యతే 

స సర్వోఒపీ ముధా (పోకో మిథ్యే త్యేశే వద న్తి తమ్, ౩3౮౮ 

న హి దేవస్య వురతః క్వచిద వ్యనృతం వబేత్ 

సత్య స్వరూవీ భగ వాక సత్యం తై న గసాూాహాయ్త్. 3౮౯ 

సత్య మేవ పరం (బహ సత్య మేవ కరం తపః 

సత్యమేవ పరో యజ్ఞ స్పత్య మేవ పరం (శుతవమ్, 2౯౦ 

సత్యం జేవేను జాగ రి సత్యం. భృరతరోః ఫలష్ 

తపో యజ్ఞ శ్చ పుణ్యం చ చేవరి రి పిత పూజనమ్, 3౯౧ 

ఆద్యో విధిశ్చ విద్యా చ సర్వం సత్యే (మతిష్టితమ్ 
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సత్యం యజ్ఞ నథా వేదాస్సృత్యా చేపీ సరస్వతీ. వెజ్నాం 

(వతరచర్యా "తథా సత్యమోం కార స్పత్య మేవ చ 

సక్యేన వాయురావాతి స ల్యేనాఒర్క-? (శ కాశ లే, విాక్ర 

దవాత్యగ్నిశ్చ సత్యేన యాయాత్స క్యెన సద్దతిమ్ 

పర్జన్యో ధరణీభాగే స త్యేనాఒపః (వర్ణ తి, కిణాళ 

స్వాధ్యాయ స్పర్వ వేదా నాం సర్వతీర్థావగావానమ్ 

సత్యం తు వదతో లోశే తులితం స్యాన్న సంశయః, విణ 

అశ్వ మేధసహాసం చ సత్యం చ తులయా కృతమ్ 

అశ్వ మేధ సహా సాళత్తు భారస్ప ల్యే విశిమవ్య తే, 8౯౬ 

సత్వేన చేవాః (వీణ న్తి పితరో _బాహ్ముణా స్తథా 

సత్యమాహుః పరం ధర్మం సత్యమా హః కరం పదమ్, చ౯ా౭ 

సత్యమాహాుః పరం (బ్రహ్మ త స్మాత్సత్యం న లోభ యేత్ 

యే సత్యనిరతా స్పత్యశ పథాస్ప్సత్యవి(కమాః., 3౯౮ 

మహాత్మానో ముని(శేష్థా_సే పరాం సిద్ధిమాప్నువ౯ా 

చివటేస్స్పహా మోద నే స్వ సత్యపరాయణాః, 
వై౯ాణా 

అప్బరోగణసంకీచైక్విమా నై స్పంచర స్త్రి ని చ 

వ కృవ్టం శూ సదా సత్యం న సత్యాద్విద్య లే కరమ్, రళీోం౦ 

అగాభే విమలే శే శుద్ది సత్యలతీే శుచివాడే 

స్నాతవ్యం మనసా "యు సే న్ స్తత్పావష్వనం భుర వుం స్థ లేన్. రం౧ 

జేవాగ్థ వా వరాన్లే వా - పుశ్రాశే చనొ2.. ఒఒత్మ్మ'నే తథా 

యేజనృతం నాభిభాషన్తే శే స్వరం యూ న్లి మానవాః. రోం౦ం౨ 

యసృత్యవాదీ సృరుపో నా౭_న్భతం పరిభాష తే 



కీ ళా 2. ధి కా రః, 

సంపాష్య విరజా౯ా లోకానుపీత్వా శాశ్వతీ స్పమాః. 

భగవద్భ_క్రియుక్తానాం జాయ సే (కీమతాం కులే 

సాతీణస్పన్తి సర్వే "తే జేవతా భాస్య-రాదయః= 

పరీతు నే చ సర్వాసు దళాసు పురుషం సదా 

న వాచ్యమనృతం తస్మాత్చాాహైః కంఠగతై రపి, 

'యే=.నృతం [బున తే మూథణాశ్శపథాని చ కుర్వ లే 

జేవా౭.గారే విజేపేణ తే _పణశ్వ సన్తి సాఒన్వ యమ్. 

పునర్జన్టుశతం యాన్తి కీట యోని వ్వ నేకశః 

గీత వాదితన్ఫ తాదీ౯ా పుణ్యాఖ్యానక భాశ్చ య్, 

లోపయ_న్ల పథ పారుడు ర్భస్టి కే మధుపిదవః 

తే యా_న్టి నరకం పాపా జాయ నే సిచయోానిము. 

తథా తే౭_పీ దురాత్మానో గార్లభీం ఆయూానిమాస్ను యుః 

తభథాన్తే శ (కూరా నవ జన్నాాని పంచ చ. 

అనిబద్ధహ్టులాపా౯ యే కుంర్య లే జేవవుస్తై లే 

తేసి తీత్తిరితాం భూత్వా జూయ నే నే జన్ఫుపంచకమ్. 

-జీవభెపాం పరిత్యజ్య చేశ భాపాసు ఆమో నరః 

స్తుపిత డేవతాగే హే డేవస్య్యా౭.-ో విశేషతః. 

తస్య దోపోవముపోనాకు చైవ పూజాఫలం ఛీజ్ 

అసారాణి తు ఇాస్త్రాణి భూయాంసి పృఖభిపిత లే. 

యత దేవస్య మాహాత్ళు పికథనం న _పపంచ్య లే 

తేషు ఛా శ్ర్రేతు య జాతా శాస్తా ధాళ్చ ఏకేవతః. 

వాహశ్చ (వతివాదాక్చ్ప సంస్కా-రాస్సర్వ్య వవ హా 
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చ్మితశిల్పా న సందేహోో నర “స్తేన న ముచ్యతే, రో౧ళ 

సా విద్యా యా హరిం సాతి సా (కియా య త్రదర్చనమ్ 

రూ న్యా యదన్యదఖలం దుష్టోద ర్కా- కిం జీవికా, లంగ 

న హి దేవగ్భనాం గత్వా ఇాస్తా రైర్నర పై ర్నరః 

ముహూ రం మపయుత్కా_లం తద్దవస్య విమాననా. ౧ 

విశాలం వాబ్బయం సర్వం సృష్ట్వా (సహా హరిః |పభుః 

తద న్రస్పంపవి శై నవ వాచ్య వాచక భేదత?. రోం 

విజ్ఞఃనాయ మనుప్యూ ణాం విజ్ఞానఘునమ్నిగవాః 

సదోపకురు తే యస్మాళ్స శ్వే భక్షవరాః సదా. రో౧రా 

సర్వా వాచో విముచ్వాన్యాశళ్సి నసయానాశ్చ సాదరమ్ 

తన్మహ ర్ట (క థాగన్థదరి దం వాచనం తథా, రోగా 

పాఠనం లేఖ నాద్యం చ నైవ కుర్యాద్ద ఎహే హరేః 

అలి 5 జ జ 
స భ వేదతుర దోహా యస్తు కు ర్యాద్వ న్రతిరమమ్. - ళం౨ం౦ం 

(దు హ్యేత్స వాబ్బయాయా పీ తస్మాద్యు కతరో భవేత్ 

యసు 'చేవగృుహూం గత్వా రోదితి _ప్రణమాద్యథా. ళ9౧ 

దుఃఖకేః స్తౌతి వా బేవం తతా వ్రీన్మానసికం మలమ్ 

సి ర్వాణపరమం స్థానం మ్రాంనేన మనసా తు యః, రం 

చీవతే సన జానాతి తద్విహ్లోః పరమం పదమ్ 

నారీ వా పురుపో వాఒపి గత్వా 'ీవగృవాం కర చిత్ = 'ల౨౩ 

న రో దేత్సాతయెన్నా౭ శు నై వాఒన్యం రోదయేదపీ 

యావ న్య్మళూణి రుదతాం పతేయు రేవముని శే, రం 
0 0, యె 

ఆావన్త్యబ్దసవాస్రాణి తే వసన్ని యమాలయే. 



అలి 
ప్రకీర్లా =ఒ.ధి కా రః 

అనుభాయ పున స్తత యాతనా స్తీ వచోదనాః, 

(పాష్య తి ల్రిరితాం కాలం వసివ్య ప్తి చిరం భువి 

నైవా=.[త హింసాం కుర్వీత (వాణినాం దుణఖదాం క్వచిత్ . 

అహింసా వై దికం కర్ణ ఛ్యానమిన్ష్రియన్మ గ హః 

. తపోఒథ గురుళుళూపా ధర్మ ద్వా రావ్షడీ రితాః. ర౨౭ 

అహింసాపా శయం ధర్శం దాంతో విద్యాళా సమా చేత్ 

(తిదండం సర్వభూ తేషు నిధాయ పురువశ్ళు చెః. 

కామ్మకోథా చ సంయమ్య తతః సిద్ధిమవాఒప్ను లే 

అహింసకాని భూతాని దండేన వినిహా సన్తి యః, 

ఆత స్రనన్ఫుఖమన్విచ్భళ స (పేత్య న సుఖి భవేత్ 

అత్త్గోపమస్త భూ'తేవం యో వె భవతి పూరువః. 

త్య కృదండో జిత శోధస్ప (పేత్య సుఖ మేధ లే 

“సర్వభూ తాతృభూత స్య సర్వభూతాని పశ్యతః. 

మువ్వా న్తి హార జేబాశ్చ హ్యాపదస్య పడై పీణః 

న తత్పరస్య సంద ధ్యాత్ప్స్రతికూలం య దాత్మృనః- 

వవ సాంగాహికో ధర్మః కామాదన్యః (ప్రవర్తతే 

(వఖ్యాపనే చ దానే చ నుఖదుఃఖే ప్రియాజపియే. 

అత్మావమ్యేన పురువః (పమాణమధిగ చ్చతి 

భువ భవా (బ్రాహాణా జేవాః (పశంస_స్టి పి శేవతః, 

అహింసాలతు,ణం ధర్మం చేద పామాణ్యదర్శనాత్ 

'కర్శకా న నరః కుర్భకా కంసాం జాతు విచతు౯ాః, 

ఛాఛా చ మనసా వవ తతో దుఃఖాత్స)ముచ్య లే 

ల ౨౮ 

రోం 

లోకెం 

రకం 

ర౩3౨ 

౪33 

రరర 

౪3% 
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చతుర్వభేయం నిర్షిషై వ్యూహింసా (బహవాదిభిః రోజ 

వవైకళతో౭పి విభప్రా న భవేన్నాజత సంశయః 

యథా సర్యశ్చతుప్పాదై ( (తిభిః పాదైర్న తివ్టతి. రక౭ 

తశ్రా వేయం విశేపేణ కారణైః (పోచ్య లే (తిభిః 

యథా నాగ పటే2.న్వాని పదాని పదగామినామ్. రల తెరా 

స ర్వాణ్యే వాఒవీధీయ "నే పదజాతాని కౌంజరే 

వవం లో కేవ్యహిం సా తు నిర్దిష్ట ధర్మతః పురా. ర 5౯ 

న వ్యాతసృదృశం కించిదివాలోకే పర్మత చ 

యత్స ర్వేమ్వివా భూ తేమ దయాఒహింసాత్చికా తు యా, ఆరం 

న భయం విద్య లే జాతు నరస్యేహ దయావతః 

దయావతామిమే లోకాః పర తాపి తపస్వినామ్. లళోకోం 

అభయం సర్వభూ తేభ్యో యో దదాతి దయాపరః 

అభయం సర్వభూతాని దదతీలి జగా (శతిః, రోరీం 

తుతం చ పతితం చైవ స్టలితం క్లిన్న మావాతమ్ 
సర్వభూతాని రత్తి సమేషు వివమేవు చ, లోల 
నైనం వ్యాలమృగా ఘ్నున్ది న పీశాచా న రాతసాః 

ముచ్యతే భయ'కా లేవు మోక్ష,యేద్యో భయే వరా౯ కళళ 

ప్రాణదానాక్సరం దానం న భూతిం న భవివ్యతి 

న స్యోత్మునః పీయకరం కిం చిద స్తీ వా నిశ్చితమ్. రర 

అనిష్టం సర్వభూతానాం మరణం నామ కథ్య తే 

మృత్యు కాలే హి భూతానాం సద్యో జూయ్త "వ్రపథుః. రళజ 

వ్యాధిజన జ రాదుః ఖై ర్నిత్యం సంసారసాగ శే 
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త్ 8 

జ న్తవః పరివర్త శ్రే మరణాదుద్విజ ద్ర చ, 

గర్భవాసేషు పచ్య నే శూరాన్లుకటునై రమైః 
మూతే స్వేదపురీపాణాం పరుమైర్భ ఎశదారుతై:ం. 

జాతా క్చా౭_ష్యవశా స్తతే ఇిద్యమానాః పునః పునః 

హాన్యమానాశ్చ దృశ్య వే వివశా భూతుకా నరాః. 

కుంభీపాకే చ పచ్య నే తాం తాం యోసిముపాగతాః ' 

ఆ(కమ్య మార్య్భమాణాశ్చ తాస్య న్తస్రన్వే పునః పునః 

నా౭_త్భనో౭.__స్టి ని (ప్రియతమః పృథివీమనుసృత్య వా 

తస్మాత్పాకోను సర్వేషు దయావానాత్ధువా౯ భవేత్. 

యేన యేన శరీరణ యద్యత్క-ర్శ కరోతి యః 

"లేన లేన ఫరీరణ త శృరృలముపాళ్ను తే... 

అహింసా వరమా ధర్మ స్త నథా2ఒ.హింసొ వరో 'దమః' 

అహింసా పరమం' 'చానమహింసా పరమడే కవ. 

అహింసా పరమో “యజ్ఞ స్రథాజఒహేంసా పరం ఫలమ్ 

అహింసా పరమిం' 'మి|తమహింసా పరమం 'సుఖవా. 

.సర్వయ జ్ఞేషు వా చానం సర్వతీశేషు ఐ వో ఫ్లుతమ్ , 

సర్వదానపులం వాపీ దై కత్తుల్యమహిరసయా. 

_ అహింస్రస్య త్రపోఒయయ్యమహింధప్రో జయే సదా 

అహింస్రస్సర్యభాతానాం యథా మాతా యథా పితౌ. 

తస్మా దహిర్మన్రస్పతతమువవాస “వతం చశేత్ . 

శలమంనీరసా వో క్రముపవాసస్య వీ న్లరాత్ , నె 

శ్రీశ? 

ఢోరో౭ 

"౮ో'ళరా 

_ లరోరఃా 

అ 

ళా 
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తిరాత్రం వంచరాత్రేం వో: సవ్తరా త్రమథాజకి కక పనన 
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ధాన్యాన్యపీ న హింపేత యస్ప భూయాదహి-౦ంసక్ః, 

నాఒశ్నాతి యావతో జీవస్తావత్వణ్యేన యుజ్యతే 
ఆహారస్య వియోగేన శరీరం పరితప్య తే. 

తప్యమా'నే శరీరే తు శరీరే చేస్ష్రియాణి తు. 

తిష్టున్తి స్యవశే తస్య నృపాణామివ కింక రాః. 

నిరుణస్ధీన్ది) యా ఇవ స సుఖీ స విచకుణః 

. ఇన్టియాణాం' నిరోభేన దానేన చ దమేన చ, 

నరస్సర్వమవాప్నోతి మనసా యద్యదిచ్చతి 

ఏవం మూలమహింసాయా ఉప వాసః (పకీర్తి రితః, 

కామాన్యాన్యాన్న రో భక్వార్థ మనసే చృతి మాధవాణ్. 

వతోప వాసనాత్సీీతస్తా౯ (పయచ్చత్య సౌ వారి, 

ష్ణ ఫో వ్ ప్త 

మాసే మాెసీ త థైకన్నిన్నే క స్మిన్ని యతం చరేత్, 

ఉపన్హాస్మవతీమిదం తస్యాఒనన్గ నంఫలం భవేత్ 

వకాదశ్యాం నిరావోర స స్పంపూజ్య వారిమువ్యయ మ్, 

తేత్సాదసలిలం తద్వత్తుళసీం చ తదర్పితామ్ 

పీత్వా చ భతుయిత్వా చ ఉపవాస వతం చరేత్. 

ఉవవాసదినే యస్తు తీర్థం (శీతుళసీయుతమ్ 

న _్రాక్నీయాద్విమాఢాశ్ళా రౌరవం నరకం వ్రజేత్. 

నహి చేవగ్భవాం గత్వా వివ బేత నరః క్వచిత్ ' 

న తత్ స్థానం వివాదస్య. తస్మాత్త తం దూరత స్యచేత్,. 
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మనోానవస్థితం. యస్య న నా౭._లం పూజితుం వారిమ్స్”” 
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యె నవ నిర్శలం చిత్తం సో౭_వాల౯ాస్స ర్యేము కర్మసు, రజన 

రాగాద్య పేతం హృదయం వాగదుప్టా౭-నృ తాదినా 

- పిాంంసొదిరహిాతః కాయః శేశ వారాభ నే (తయమ్. ళో౭ం౦ 

రాగాదిదూవీ.కే చిత్తం నా౭_స్సదం కురుతే వారిః 

న బవ్నాతి పదం వాంసః కదాచిత్క ర్లమా౭_ం౦భసి. ళో౭౧ 

న ఇూాగ్యా మాధవం సోతుం వాగ్గుహై చా౬నృతాదినా 

తవుసో నాశనాయా2లం మేఘచ్చన్నో న చన్హ్రమాః. ల౭౨ 

హంసాదిదూూమితేః కాయః (పభ వేన్నార్పనే వాేః తో . 

జనచి త్త వసాదాయ యఖా2. కాశ స్తమోవృతః, ౪౭౩ 

మనోదోవవిహీనానాం న దోవస్స్పా వ్టైతీరాథం చన 

అన్యభఖా=_లింగ్య లే కాంతా స్నేహేన దుహితాఒన్యథా,. రో౭ర 

య లేశ్చ కాముకానాం చ యోవమీ దూపేఒన్యథా మతిః 

అశికుయివ మనసః (పాయా లోకశ్చ వంచ్వ తే. రో౭౫ 

లా లేత్యుద్విజ తే లోకే వక్తాసవ ఇతి స్పృహా 

విశుద్దాః కరర స్తస్మా(ద్వ కేద్రేవగృవాం నరః. ర౭౬ 

వివాదః |కోధజో యస్మా తస్మా త్తం .పరివర్డ యేల్ 

క్రుద్దః పాపం న కుర్వాత్కే-ః (కుద్ధో హాన్యాద్దుకూనపి, _. ర౭8౭ 

(కుద్దః వరువయా వాణా నర స్పాధూనధిథీ, చేత్ 

సాధుసజ్ఞనసన్తాపః సాధూనాం చ ఏదమూాననా. ఈ౭ళా 

దహాత్యాస_ఫ్రమం తస్య కులం నా౭ (త విచారణా 

వాచ్యా వాచ్యం (పకుపితో న,విజానాతి కర్పి చిత్ , ర 

నాకార్యమ ప్తి (కుద్ధస్య నాఒవాచ్యం విద్యతే క్వచిత్. . 
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యథోరగ_స (చం జీర్లాం స వై సురువ ఉచ్యతే 

'తే మాన్యాః పురువ కేష్టాః తమమయా (శోధముద్ధితమ్. ౪౮౧ 
నిర్వ్యాపషయ ని యే నిత్యం దీ_ప్రమగ్నిమివా౭_౦భసా 
పరాపవాదం న (బూయాన్నా2ఒ[వీయం చ కదాచన రూం 

న మనుః కశ్చిదుత్చాదో్యో మహతాం బేవసన్ని థా 

స్వయం దత్తాజ.కధానస్తు దేవకార్యే విశేవతః. రూ 

మన్యేత భగవత్పనే స్యాత్మానం ఛా౭_ప్యకించనమ్ 

స వవ భగవా౯ చేవస్సర్యజ్ఞ 8 సర్వశ క్రియుక్, రోఛాళీ 

సర్వేశ స్సర్వవిత్సర్యో నిగహాఒనుగ హే రతః 

తస్మాన్నాన్యస్య జూత్వ సి శక్తిః (శోధ పసాద యోః, రీతూ 

ఇతి సంచిన్వ భూయోఒవీ స ర్వేవ్వుపీ చ జన్తుషు 

భగ వత్సన్ని భె స్థిత్వా ఆన్ఫశ ౦స్యం (పయోజయేత్ * ౮౮౬. 

యద్యద్భావి భవద్భూతం వింద్యా త్త త్తస్వ ఇేస్ట్రితమ్ 

యద్యహం కారవనూ శిత్య సాగతం త్య మద మోహితః, రళో౮ా౭ 

నిగ హేఒన్నుగహే వాపీ శక్తిం స్వస్యాఒవబోధయేత్ 

స యాతి నరకం ఘోరం న దైవం తేస్య మృవ్యుతి. ళో౮ాతా 

తథా స్ర్రీణాం విశేపీణ త్యాజ్యా స్యాదతి సంగతిః 

బేవతామందిరం (పాష్య కా లేవ్వ న్యేషు వా తథా, కోరా 

ఆయ్యుర్యశ స్తపోవోనిః పుంసాం స్ర్రీవ్వతి సంగినామ్ 

పురు పే.వ్వతిస క్రానాం తుల్యా సా యోాపవి.తామనుపి, రణం 
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కులీనా రూసవత్యశ్చ చాథవత్యశ్చ యోవీతః 

మర్యాదాసు. స తిన్థ్యన్తి స దోవః స్ర్రీను గహిజాతః. రోం 

న స్రీ భ్యః పర మన్య దై ర్ పాఖీయ _స్తరమ
ి_సై వై 

(మ్రి యో ఫీ మూలం దోపాణాం సర్వేపాం నాజ్ముత సంశయః. 

సమాజ్ఞాతానృద్ధిమతః (పతిరూ పాళా వశే స్టితా౯ 

ఫతీన స్తరవాసాద్య నా౭_లం నార్యః పరీషీతుమ్. రాక 

అసద్ధర్థు స్త షయం (స్ర్రీణాం ప్రాయేణ కి హా భ వేద్భుషి 

పాఫీయసో నరాజ, యదై ఏ త్యక్త లజ్జా భజ._న్తి తాః. 

స్ర్రీయం హి యః (ప్రార్థయ తే సన్నికర్షం చ గచ్చతి 

ఈనవచ్చ కురులే సేవాం తమేవేచ్చ ర్తి యోవీతః. రగ్గి 

అనర్గిత్వాన్గనుప్యూ ణాం భ యాత్సరిజ
నస్య చ 

మర్యాదాయానుముర్యాణ"ః స్ర్రీయన్తి స్తిపన్తి భు రమ, రగ ౬ 

నా2ఒ.సొాం కశ్చిదగ మో స్త గి నా2౭.సాం వయసి సంస్థితిః 

రూపవ న్లం విరూపం వా పువూనసి త్యేవ భుంజ లే. రగా౭ 

న భయాన్నా ఒప్యరుశో శ్వా న
్నాజర్థ హేతో 8 కథం చ న 

న జ్ఞాతికుల సంబన్ధా త్రయ 
స్తి స్తిషన్తి భ ర్హృము. : ళూ 

యావనే వర్శమానానాం మృష్టూ౭.భరణబా సామ్ 

నారీణాం సై ౪రవృ త్తి ఫ్రీనాం స్పృహాయనన్తి కుల(స్త్రీ యః, రజా 

యాశ్చ. శశ్వడ్న సుమత 
రత్యు స్త నే దయితాః(స్త్రీయః . 

అపి తాః సంప్రసజ్ఞశ్తే కుళ్ణా౭.ద్
థజడవామనైః కిం 

#00 

పంగువ్వు న్యేను కు్రేంషు యే చా
౭. నే కుత్సితా/నరా, 

(స్ర్రీణా మగమ్మోో భోశేజస్మిన
్నా౭- స్త స్తి శళ్చివివోో ద్య తేజ: = ౫౦౧ 
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యది పుంసాం గతి_స్హత కథం చిన్నో పపద్యతే - 
అప్యన్యోన్యం (కవ ర్హ.న్చే న హి తిష్టన్సి భర్త నౌ *ం_9 

దుష్లాచారాః వాపరతా అసత్వ్యా మాయయా వృతాః 

అద, అట్రబుద్ధిబహులాః (పాయే గేత్యవధార్య లే, నం 3 

అలాభాత్పురుపూణాం హి భయాత్సరిజన స్య చ 

వధ బన్టభయాచ్చాఒపి స్వయం గుపా భవన్తి తాః, ౫౦౮ 

చలస్వభావా దుస్పేవ్యా దుగ్రా౯హ్యా భావత_స్తథా 

నాఒగ్ని స్త ఎస్యతి కాఫా నాం నాఒ.పగానాం మహోగోదధః 

_నాఒ_న్తకసృర్వభూతానాం న పుంసాం వామలోచనాః. ౫౦౬. 
రవాస్యమిదమన్య చ్చ విజ్లేయం సర్వ యోవి.తామ్ 

దృవ పరువం వ్యాన్యం యోనిః (పక్షిద్య తే స్ర్రీయాః ౫౦ ౭ 

కావమూనావుపీ దాతారం కరారం మానసా న్త వ్ యోః 

రవీతారం న మృువ్యు ని స్వభర్తారమసత్. (స్రైయః. ౫ం౮ా 

న కామభోగాక౯ విపులా౯ా నాలం కారార్థ సంచయాక౯ 

తథైవ బహుమన్య న యథా ర త్యామను(గ్రవామ్, సంగా 

అ న్లకః శమనో మృత్యుః పాతాలం బడ బాముఖమ్ 

తురధాఠతా వివ స్పవో౯ా వహ్నిరి త్యేకతః (స్ర్రైయః, ౫౧౨౦ 

వతా హి స్వీయమా ౨ భిర్యం చయ చన్చీవా మాన వాకా. 

న చా౭.సాం ముచ్యతే కళ్సిత్స్వంపో వా_స్టమాగతః, ౫౧౧ 

గావో నవ తృణానీవ గృప్హూవ్వేతా నవంనవమ్ 

శంబీస్య చ యా మాయా యా మాయా నము చేరషి Err Te 



ఇకో వకీర్ణాఒధికారః 

బలేః కుంభీన సేశ్వెన తాస్ప ర్యా యోావీతో విదుః 

££ వాసన్తం (పనాస నే లె" రుద_న్తం డురుద ని చు 

అపియం (వీయవాశై ఫే గృవ్హా లే కాలయోగత;ః 

"యది జిహ్వా సహ్మాసం స్యాజ్జి వేచ్చ శరదాం శతమ్. 

అనన్యకరా (స్రీదోపూననుక్తా నిధనం (వ జేత్ 

' ఉళనా వేద యచ్చా(స్ర్రం యచ్చ వేద బృహస్పతిః. 

స్ర్రీబుధ్థ్యా న విశిష్యేత సురమ్యూ న భవన్తి తాః 

అనృతం సత్యమిత్యాహుస్స కేం ా2_ పీ తఖా౭_నృతమ్. 

ఇతి యాసాః కథం రచ్య్యః పురుమెర్దుర్భ రాః ప్రాతః 

=, సంపూజ్యమానాః పురుమై. ర్వికుర్వ న్తి మనో నృషు, 

అపాస్తాక్స తథా సద్యో వికుర్వ ని మనః స్ర్రీయః 

న చ స్ర్రీణాం (క్రియాః శాక్చిదితి: ధరో వ్యవస్థితః, 

నిరిస్ట్రియా వ్యాళాస్త్రాశ్చ స్రీ యో=నృతమితి భుతిః 

నే య్య్యాసనమలం కారమన్న పానమనార్యతామ్, 

దుశ్వాగ్భవం రతిం చైవ దడొ ర్ర్రీళ్యః (ప్రజాపతిః 

న తాసాం రతే.ణం శక్యం కర్తుం పుంసాం కథం చన 

అపి విశ్వకృతా చెవ కుతస్తు పురుమైరివా . | 

వాచా చ వధబగ్ధెర్వా శశెర్యా వివి థై స్తథా. 

న శక్యా రతీతుం నార్యస్తా హా నిత్సమసంయ'తాః 

అవిద్యాంసమలం లోకీ విద్వాంసమపీ వా చునః. 

. (శమడా హ్యుత్ప్సథం నతుం కామ[శోధవశా2_.న్తుగమ్ 

నాతః పరం హి నారీణాం విద్యతే చకచా చన, 
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501 శీ చెఖాననభగవచ్చా స్టే, భార్ల వే 

యథా పుగూవ సంసర్షః పర మేతత్సలం విదుః 

ఆత్టచ్చ న్లేన వర్తన్తే నారో మన్నథచోదితాః, స్మ ర 

నచ దవ్యా న్తి గచ్చ న్హ రః సుతీచె రపి పొంసుఖిః 

నాజనిలో౭_గ్నిర్న వరుణో న చా౭_ స్వే (తిదశా న్ల్షథా. “౫ 

(పేయాః (స్ర్రీణాం యథా కామో రతిశీలా హీ యోావీతః 

సహాసే కిల నారీణాం _ప్రాయ్యే తెకా కదా చన, ఫి ్ర౬ 

సె శతసవా -సీషు యది కాచిక్సతి వతా 1. 

నై తా జాన స్ట వీతరం న కులం న చ మాతరమ్, . _ 92 

న (భాత్యాన్న చ భరారం న చ పుతాకా న బేవరాళా 
“ లీలాయ _నస్టః కులం భ్ను స్తి కూలాసీవ సరిద్వారాః, . హ్మంరా 

% % ప్త % 

స్రీ ప్వాయాస స మేత స్య యే పుంసళ్ళు క్రబిన్లవః 

న తే సుఖాయ మ _న్లవ్యాః స్వేదజా ప్రవ బిన్లవః గిండా 

. కృమిభీస్తుద్యమాన న్య కువ్యనః సామనస్య నొ . 

కండూయనాఒగ్ని తాపాభ్యాం యత్సుఖం (స్త్రీషు తద్విదుః,౫8౦ 

1. యాదృశం విద్య లే- సౌఖ్యం కేండూపూయవినిర్ల మే 
తీ | తాద్భశం (స్రైను విథ్టైయం నసొ౭.ధీకం తాను విద్య లే, ౫౩౧ 

గన్లేస్తు "వేదనా యద్వశ్ న్ఫుటితన్య నివర్తనే . 
త్ తద్వత్. (స్త్ర్రవ్వుపే విజయం న సౌఖ్యం బరమార్థతః. . ఫ్ రెం 

|. వర్చొమూత్రవిశన్దాత్తు సుఖం భవతి యాద్భశ మ్ 
తాదృశం (స్త్రీషు విజేయం నా౭_ధికం తాసు విద్య ణే, ౫౩౩ 

న్ 'చా=-ణుమ్మాతమ'ష్యేనం సుఖమ స్తి పీచారత్ “౨ టను 



' వ కీ రా 2.ధి కారః, 
Uw ౯ 

తథా 'చేవోత్పవాదీనాం చేవా తాసాం నివిభ్య తే, 

న హి స్వత నతో యోాపిజాతు గచ్చేత్ సలా నరమ్ 
వ జ థి 2 

నహి సిర్టిమతే వృద్ధా లీలయా జేవమందిరాక. 

కాముకానాం విలా సార్ధం తస్మాద్యు_క్షతరో శ చేత్ 

అనుగచ్చేత్సి తా (ఖాతా భరా పుతోఒథ చా యది, 

తదా చేవగ్భహాం యాయాన్నా న్య భా జాతు కామినీ 

భ్యాయతో వఏవషయాకా పుంసస్పంగ ప్రేషూపజాయ తే 

సంగాత్సంజాయ తే కామె? శామాతో్క_9ధో= భిజాయ తే 

(కో ధాద్భవతి సమో ఎవాస్పమ్మోవోత్స @ తివి భమః, 

స్పృత్మిభంచాద్చుద్ధినాతో బుద్ధినాళాత్స)శ్యతి 

బలవానిందియ గామోా విద్వాంసమపీ కర్షతి. 

తస్మాత్. (స్ర్రీయా భవేద్విద్వాన్నాతిస కః కథం చన, 

తస్మాత్ ప్ర్రీమ న కర్తవ్యః |పసంగో చేవతాగ్భహే, 

తృకెన పరదారేభ్యో మనః (పహిణుయాన్న చ 

పరదారా న గనవ్యా నరై ర్ బుద్ధిమభీప్పుభిః. 

న హీద్భశ మనాయువ్యుం లోకే కిం చన విద్య తే 

అాదృశం పురువ స్యేహా పరదారని పేవనమ్. 

తాదృశం విద్యతే కించి దనాయున్యుం నృణామిహా 

యావనో రోవమకూ పాః స్యుః స్ర్రీణాం గా_కేము నిర్భితాః, 

తావద్వర్ష సవా సాణి నరకం పర్యుపాసతే 

అతిసంగం త్య జేత్త స్టాద్యోపి.తాం దేవముని రే. 

మైరసభ్యః పద్దారర్థః పబేనై కేన వాతథా 
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కరికి శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా ప్రై భౌరవే 

గమ్య తే కథనం ఆాదృగన్ష్లం పరివర్ణయేత్. రన 

అల్లీ లకథనామవ భ వేదుజ్వేజనం నృణామ్ 
భకానాం భగవద్రేహే భ వేచ్చిత్తముథావిలమ్. ౫౮౬. 

నివ సేత మన స్తత నివిష్టం పరమాత్మని 

తస్మాదన్లీలమా భామ్య నరః పాపపరో భవేత్. ర ౭ 

స తు చండాలతాం (పాపస్య జూయ లే జన్ఫృనాం నత్రమ్ 

ఆరో న గ్రోవిశేద్దేనాం జేవన్య పరమాత్మ్మన:ః, శరో౮ా 

వాయుభూ తే, శరీ రేఒన్ని౯- చాయుసంచారకర్శణి 

మల వాయువి సర్షస్తు జీవగేహే విశేషతః, రోడ 

పాత యేత్స్పురువం సత్యమపి వేదా నపారగమ్ 

తస్మాదపానగన్ధస్య విసర్హం నైవ చాచశేత్ . వం 

అథ వాయునిరోభేతు వ్యాధికో పో భనివ్యతి 

తస్మాద్వాయువిసగ౯ం తు కర్వా జేవా౭.విచారయన్. ౫౧ 

ఇతి చేవగ్భవాం గన్తుం వ్యాధితో నైవ చావా౯తి 

తథా కువ్వీ విశేషేణ పాపరోగార్హోతాస్స మే. ౫9 

ఉద్వివీ.తుం చ జేవేశం మస్ది రే మధుసూదనమ్ | 

అర్చితుం చీవితుం చాపి దాతుం (దవ్యచయం తథాం AAS 

నాహక్న_న్హి యస్మాత్తతృ క్షం పాపం సాంకొమికం భవేత్. 
యద్యన్యథా భ వేత్సద్యస్స పాపీ నంపజాయ తే, సగర 

జన్మాని నవ పంచా౭పీ జాయతే మలభుక్ కవిః 

, చ్ యదా విశేద్ద సాం విష్టో న్ని నార్భం మధువిద్వినః, HAA 



ప్ర క్షీ రా ఒ ధీ కా రః, 

కథో పవీతవత్స మ్యుగు త్తరీయం మనోవారమ్ 

చేవేత బేవజేవశముపకపీతః సజా సుచిః, 

కంచు కేనాఒవృతాంగస్తు న గ చ్చేద్దరిమందిరమ్ 

నైవా౭_భివాదనం కుర్వాన్నా భివాద్య స్ప ఉచ్చ లే. 

ఉప్పీపీ న చ సేవేత నైవ పాణొ ధృతాఒయిధః 
వ్వ్ వ ళా 

వ స్త్రేణ చ్భాద్య జేనాన్తు కమ్మ లే నేత శేణ. వా 

యో గ చ్భె ద్వైవ్టవం థధావు యో వా౭_పి (పణ మేద్ధరిమ్ 

శి తీ సంజూయ తే మూఢోే నవజ న్యాని కంచ చ, 

తామాదిభిర్యా సందీతో యో నరః (వణమేద్దరిమ్ 

శండాలయోనితాం యాత్ నవ జన్నాని బంద చ, 

న జాతు త్వమిత్మిబూయాదాపన్నోవి మహ త్తరమ్ 

త్వంకారో వా వధో వేతి విద్వత్సు న నిశివ్య లే. 

వరనించా పరసై వ పుంసో నిందా భవివ్యతి 

బజరనించూ చ శాన్ర్రస్య పరస్య తు వినిందనమ్. 

పరనిందా భ వేతోో- ధోొతోక- థాత్సద్యో వినశ్యతి 

నిందయా వై పరేపూం తు నిన్షితా స్తే పునస్స వః 

తస్మాన్నిందాం భరేపాం తు 'దేవాఒ[ో పరివళ్ణ యేత్ 

Ww 
తథా పరస్తుతిం చవ విధినా సంత్య జేన్న రః, 

పరః బరాత్మా కృుదువః పురాణః (పోచ్య శే తు యః 

తద|ో౭.న్యస్య చేవస్య న స్తుతీం సావయేన్న రః, 

జ కీ జ్ జ్ 

యస్తు స ్వేశ్వరాదన్యమధికం తస్య చా2 గతః 
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$08 నీ ట్రీ మెఖానసభగవచ్చ్భాస్త్రే స్, ఛార్షవే 

పూజ యేద్యది మన్యేత పూజాహ౯ం వా స నశ్యతి. ee 

సర్వం జగచ్చ తై నన స్వరూవం పరమాత్చనః 

తభఖా౭వపి త తాకే మణ తారతమ్యజుపా పునః; Ae ౭ 

పూజ్య లే భగవాన్ భశ్తె స్తత కాసోదితా గతిః 
తస్మాదై వేశ్వ రాదన్య ద్యత్కి_ంచిక్ట్పాణు జంగ మమ్, ౫౬ల౮ా 

పూజాహాక౯ం విద్య లే వస్తు తడ్దామని విశేషతః 

తస్మాత్చూజాం స్తుతిం చాన్యామిత శేపామసంశ యమ్, శన 

= we అద త్య జేద్దేవగ్భ హే యస్తు సుఖం మన్యేత జీవితుమ్ 

ఛ కా సత్యాం విశేచే.ణ యస్తు లోభొెదినా నరః, ౫౭౦ 

గాణ రర్బయ'ే విష్తముపచారై రుదీరితెః 

న తస్య విద్య తే పుణ్యం స తూచ్చాత్ర్రం (వవర్తతే. ౫౭౧ 

యావతా కీర్త క కేశా ప్రే, ఫలమాథ్యదర్శిద యో: 
త్ర తచ్చ కృ్యర్పితైరేవ యథాహ౯౦ చ ధనాదిైై:, ఫల 

యథా తువ్యతిజే వేళా ' ముకాసహో రేణ భూభుజామ్ 

తథైవ తుళసీదామ్నా దురకభస్యా=_పి తువ్యుతి. ౫2౭3 

తస్మాత్కుర్వీత యత్నేన శ క్రిలోభం న జాతు చిత్ 

అన్యథా యది కుర్వాణః ఫలం నైవ (వపద్య తే, న్ లీ 

(పేత్య నూారార తాం (పాష్య జాయ తే జన్ఫృపంచకమ్ 

విషం (పాశ్నాతి సమ్మూూఢో యసృృసై్యై బచతే నరః. ౫౭౫ 

సా పణం వా౭._పి యద్విహ్లోరని వేదితమ్ 

స భ వేద్చ)న్నాహా" భూయః స భుం క పూయశోణి శమ. ౫౭౬ 

యత్సి బేచ్చ .యదక్నీ యాత్" యచ్చ జి ఘే చ్చ భార యేత్ 



Dur 
చ్రకిక్ణాఒ౬ధికారః 

అనులింపేచ్చ యత్త తన్ని వేద్యా౭ మధుద్వి -పే.. 

తన్ని వేదిత 'శేవం తు భుంజీయాదో్యపయోజ యత్ . 

విష్టోని౯ వేదితం యస్తు న భుం “కీ మనుజూధ మః. 

కల్పకోటిశ తేనా౭_పీ నిమ్యతినా౯స్య విద్యతే 

నివేధతం తు యద్విహ్లోభల౯శేభ్య స్తస్య జాపనాత్ . 

(వీయ బే భగవా౯ దేవ స్తత్పరస్తు భవేన్నరః 

నివేదితం యది (బూయాదుచ్చిష్టమితి మన్హధీః 

సతు దుర్చతిమాసాద్య విస్త లే యనుయాతోనాః 

విభూతిం సముపాశీత్వ యస్యాన _న్తస్య శాక్వతమె. 

సమృద్లా భరణీ సీయం సశెలవనకాననా 

యా చ భూయాంసి లో కేజస్మిన్ను త్పాడ యతి స న్తతమ్. 

ఓవధీసి౯ఖలా స్తద్వత్వూపష్పాణి చ ఫలాని చ 

తస్యాన్ఫణ్య స్య హేతో "రై పయ కేత విధినా నరః. 

యస్తు నాఒర్పయ తే విప్లో స్త త్త త్మా_లోద్భ
 వాని తు 

సస్వాని చావ _స్తద్వతృలాని కుసుమాని చ. 

సంభృ తాని యథాశక్తిస భ చేద్చ్రవ్మాహో నరః 

నవాని కాలే జూతెసి సస్వాదీని విశేవతేః. " 

ఛ్యాయస్లి జీవ జే చేశ మభిగన్తుం యత స్త చ 

కదథళలాయనో యే మూళభా స్రేపూమ భ్యర్థనం పరమ్. 
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న హొ చేవగ్భసాం గతా పృ. కృత్యా సనం చరేత్ 

గ్ జనో చేవాభిముఖ ఏవ స్యాద్భ _కృస్పర్వాత్యనా నరః, సృణాతె 
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షార్ళ రతస్తు చరన్నేవ నివ రేతాజఒలయం (గతి, ణా 

నై వాఒన్యం _పణమేజ్ఞాతు _పవిళ్య వారివుస్టిరమ్ 

స హి సర్వేశ్వర శేహీ య _స్ట తా సె సే రమాధవః గ్ 

పూజా ధళ్చ డపణామాహాకాః పూజాహాకా స్టత నేతరః 

య స్టథా (పణమేన్నూఢన్ఫ యాతి నరకా౭_యుతమ్, గ 

చండాల యోనిమా సాద్య భజతే యాతనా ముహుః 

యస్తు చేవగృసాం ప్రాప్తా వైన్లవాక్ భగవల్సి)యా౯, ౯౫౭ 

అచార్యమృత్విజ శ్చా =. =.థ ప్రుూూజకాకా పరిబారశకాన్ 

నా౭ర్చ్న యేన్మానమాస్థాయ స వినశ్యతి సా౭న్వ యః నాలా 
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. భక్షాః పరిచలేయుశ్చ విశేపాద్రామువాసీనః, 

అన్యథా చేన్న్మహాదోష స్ప ర్వేషాం చ విపద్భ వేత్ 

ఆత్మానం యో విశేపేణ స్తాశ్య హం కార భౌవితః, 

అ నాదృత్య గురూ౯ చెవమసిబదం చ సంవదేత్ 
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అవలిప్లో న జానాతి దోషమమాత్మని సంగతమ్. 

కులవిద్యాతప సృమ్పత్ప్రముఖై ర్షర్వితో నలః 
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తస్మాదాత్శస్తుతిం క్ర ఏ నక; పతతి నిశ్చయమ్ - 

తతో జన్నశ తం (పాష్య మృగ రెరానా విచశేషనః, 

జాయ తే మియ'తే=భీశ్లం తస్య పాసం మవాద్భ వేత్ 

యస్తు బేవగృువాం గత్వా వాంఛత్యపచితిం జనః, 

సతు తీ ల్తిరితాం యాతి నవజ న్నాని పంచ చ 

ఆళ్ళ జ్ జ, దేవేశస్య తు సేవార్థం వర్ణానామానుపూర్య శః, 

అధికారః సమాఖ్యాత_స్టత్క) మం న విమూన యేశ్' 

. . విశ ని గర్భ గహ తు యే వె వై ఖానసస్తూూలిణః. 

గర్భాగా నే (శ వేష్టవ్యో న వ్యావై ఖానసః క్వచిత్ ' 

అ న్లరాలే తథా యేపూాం స్తానం తత్తు శువత్యు'తే. 

అన్యే ద్విజాశ్చ తిష్ట_న్లి యథా. స్యాదా్యశ మ కమః 

లే ద్విజా_స్ట సత్ (స్ర్రీయశ్చ్వా౭పీ సేవే తత సంగతాః, 

కతజాతా విశేషేణ స్థిత్వా చై వై వాఒర్థమీండచే. 

దేవేశ నుభి'సీన న్హే,తధీయా యాశ్చ యోవీ.తః, 
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అకాల బహోవః |పోకా స్తథా యవసికోడితా, 

తస్సాదకాలసీవాం తు విధినా పరివర్హ యేత్ 

విషయా(కాన్లచిత్తా నాం విష్ణ ర్చనమకుర్వ తామ్. 
భి" 

కర్ణభూమ్లా నృణాం జన క గ్రా౭_వీ విఫలం [భువమ్ 

యో గళా మానవం భావం శిలాఖఫావం చ చెవతే. 

మ స్పేవు జీవికాభావం హింసాభావం మఖేషమ చ 
పూజ కేము చ ప్రూజాయాం సరసం భానవమేతి సః, 

సర్వథా నినితవో్యో హి జీవితం తస్య నివృలమ్ 

2 త మామ స్త్రః. రఆా- 

అథ వనే విశేచేణ కుమాము. స్త్ర విధిం పదమ్, 

అపా రేవు స్వే గు యం జప్తాా ముచ్య లే పరః 

అప-రాధః కృతో న జాన తొ స్వన కేన సః, 

తుమామ న్ల్రసహ సస్య జాపేనా౭_ఫీ న జ ముచ్య తే 

కోమా స్త్ర స్త్వ శేషాఘధ్వంసనతమ ఉచ్య తే, 

“నారాయగణా' నమ స్తేఇస్తు నమో భో క్షపరాయణ 

“నమో నమో సమ సే 

అజ్ఞానాదర్థలో భాద్వా రాగా క్ర్యైపాత్స్ర్రమాదతః 

'అపరాధః కృతో య_స్టం తమస్వ పురుపో త్తమ, 

సంధ్య యోశ్చ దివా రాత జ్యాగత్స పష్నసుము ప్రిము 

.. అపరాధః కృతో య సం తమస్వ పురుషోత్తమ, 

కాయేన మనసా వాచా సరై ్వ్వర్వాపి సముచ్చి తైః 

= అఫరాధః కృతో య స్తం తమస్వ. పురుపోత్తము. 

ఇ.సు నవు సే2౭నసు నవోూ నమః, 
అవర జాతే అయన 

“జవం 
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తివ్వతా _వజతా వెన శయ్యా సనగ లేన చ 

- అపరాధః కృతో య_స్టం తమస్వ పురుపో?త్తమ్మ 

స్నాస్యతా జభతా వాపీ యజతా జువ్వూతా మయా . 

ఎ అపరాధః క తోయ స్తం తుమస్య పురుపో త్తమ. _ 

భుజతా ధ్యాయళా నూనం నిషవయానుపసవతెా 

, అపరాధాః. కృతా యే తాకా తుమస్య సురుపో త్తమ. 

మయా వా మజ్జనై ర్వాపే మము బన్ధుభిరెవ వా 

_ అపరాధః కృతో,య స్తం కుముస్వ పురుహాత్తమ. 

రాజ్ఞా వా తదమా తై పర్యా రాజభ్బ తె కరభా౭_పీ వా 

అపరాధః కృతో య స్థం తుమస్వ పురుపో త్తమ, 

ఆచాకర్యేణా=ర్చ క కేనా౭_పీ భక్తెరా స పరిభార కెః 

అప రాధః కృతో య_స్తం యమస్య పురుపో త్తమ, 

గాయ కెర్న ర కై ర్వాజఒథ వాది తొణాం చ వాద క 

అప ఠరాధః కృతో య_స్తం కుమస్వ పురుపో త్త మ, 

(పణవాదివ్సన్షాన్షం (కియాసు విధిపూర్వకమ్ 

అవు నమర్చనే పోపం క్షమస్వ వురుపో త్తమ, 

ఉద్ధానాచ్చయనా నను కియాసు పివిధాసు -చ 

(శ ద్దాలోపకృతం దోషం తుమస్య పురుపో్యకే ను. ' 

కళ్ళళ్న్నో త్యర్చితుం దేవం త్వామనాద్య _న్హమవ్యయమ్ 1. 

త స్మ్తాదజ్ఞాన చరితం ఈ.మస్య పురుహో త్ర తవు - - my 

(పార్థయ చేవ దేవం త్వాం (1 పసీద భగవన్ముయి. ' 

(పసీజతు రమా మహ్యం తవ ,వనుష్య్ణలాలయా, 

కకత. 
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516 శ్రీ చైఖానసభగవచ్చా స్తే భార్ష వే 

ఈశానా జగతో దేవీ మాతా సిత్యానపాయినీ 

| ప్రసీదన్లు సురాః స్వే (పవసాదాద్యున యోర్మయి ౬స్యో6 

సస స్తు కృపయా౭స్మాకం యువా; సుప్రసన్న యోాః 

 ఉపచారాపజేశేన కృతానవారవార్శయా, ఇవో 

అపచారానిమాక౯ా త్స ర్యాక్ క్షమస్వ వురుహో త్తమ. 

. ఇతి విజ్ఞాపయేద్భూ యో ఛక్రిసాధ్వస భావితః, ॥ "ఆగి 

5 జి తదర్థనాత్సరం (వత? _పసదతి ఖగధ్యజః 

' తమామంత్రమినుం జేయాన్న చా౭_శుభూవవే క్వచిత్ , ౬౫౭ 

గుహ్యాద్దున్యాత మో గోప్యస్పర్వదా గురుభిః సదా 

ఇతి ీవెఖానసే భగవచ్చా నే భృగుస్రో కొయాం నహీ తాయాం 

జ క్రీర్ణా౭_ధికాశే షట్ తంథో 2. ధ్యాయకఃం 

అథ సప్తతి త్ర ంళోఒధ్యాయః. 

“రి లి త్రీయుగధర్న్మ ప్ర కు పంచః,. రి 

అథ వే లభూ_కే ్రీన యుగధర్మం స్త సతః పరమ్ 

క్యతం (కేతా చ్వాపరళ్చ కలి శ్చేతి చతుర్యుగమ్, ౧ 

కృత మేవ చ కర్తవ్యం తస్మి౯ శాలే యదీప్పీతమ్ 

నత్మత ధర్మాః సీద సిన చతీయన్ది వై (ప్రజాః. నొ 

తతః కృతయుగం (పో _క్రమన్వ నేన గుణేన వె | 

న తసి యుగనంసే వ్యవాయో చద్ది యతయః, “థె 

నా&౬నూయా నా౭_పీ రుదితంన దర్న్చో న చ పెళునమ్. . 



న విగహూా న విజ్వేహో న మిథ్యా నాఒపీ వంచనమ్, 

ల” 
ఎచ్ 

ప్రకీ రా ఒదికాొ రః, | 
జా 

న భయం న చ సన్తాపో న లోభో న చ మానికా 

“తదా జ్యో తిః కరం (బవ్మా వెఖానసమ నామయమ్. 

యా గతి ర్యోగినామే కా వ్యాపునర్భవ కాంఖీ ణామ్ 

ః విష్టుస్ప ర్యాత్తకో దేవః శుక్లా నారాయ౯ణః స్గ ఎ్రైతేళ 

అ _న్తర్యామిణే తస్మింస్తు సర్వలోక మయే హరా 

స్వయం హ్స్క్ష క్షత్వ్యమాప న్నే సర్వమచ్చం భవిమ్యతి. 

(బాన్మాణాః తు తియా వెళ్యాళ్ళూదాశ్చ భగవత్స'రా: 

స్వకర్శనిరతాస్స శ్వే భవన్తి మనుజూః కృతే, _ 

సమా(శమం సమాచారం సత్య భూతం తపోరతమ్ 

. విజ్ఞానభరితం సర్యం జగద్భవతి స న్తతమ్. 

వక వేదసమాయుకా వకధర్ణవిధ్మి క్రియాః 

పృథగ్గర్మా స్తే పక వేదా ధర్భు మేక వాను వ తాః. 

చతురాశమయు కేన కరుణా కాలమోగినా 
అకామపులసంయోగాః (ప్రాప్నువన్ని పరాం గతిమ్. 

కలే యుగే చతుష్పాద శ్చాతుర్వర సస్య శాశ్వతః 

. వతత్యృతయుగం నామ తై)గుణ్యగుణవర్దితమ్, యుగ 
తత సే తాయుగం నామ.యత ధర్మ న్ర్రి పాద్భ వేత్ 

_ రక్తతాం తు. సమభ్యేతి హరిర్నా రాయణః (శుభుః, 

సత్య_పవృత్తాశ్చ నరాః దానధర శ్రపరాయణాః 

యజ "స్తే వివిధైర్యజ్ఞైర్నా రాయణమనామయమ్. 

ావ్మ్నాణాద్యాస్ప కథే న్నను (పవర్తన్తే నిర న్లరమ్ొ 
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KY. ఆడి జ్ 518 శీ చైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్లచే 

యతో ధర్భపబే ' వృద్ధా ద్యాపరం (పతిజేద శే. 

యుగం సంశీనధర 4 క్వాద్ద్యాపరం పరిచకు. తే 

విష్ణుః పీతత్వమ భ్యేతి వేదశ్చా౭పి విభజ్య తే, 

ద్విపాద్భవతి వై ధర్మో ద్యాప రే సముపస్థి లే 

ద్వి వేదాళ్చెక వే దావ్ప నిర్వేదాశ్చ్స తథా పశే, 

విభిన్న శా స్త్రనిహైశ్చ భవన్తి వివిధ క్రియాః 

(పజా దానపరా భూత్యా దానం శంస న్టి స న్లతమ్. 

రాజసం భావమ్యాశిత్య రాజసీ భవతి (పజూ 

సత్వాత్సచ్యవమానానాం న్యాధ యో భృశ డారుణాః, 

అత్యాహితాని చాన్యాని భవివ్య న్స కభరో త్తరమ్ 

కాలస్య (హస్వతా యోగాచ్చశుర్గం స్యాద్యుగం కలిః, 

డ్రత్యక్షయాపధృగ్లేవో న కతా దృశ్యతే యతః 

కృలాదిస్వివ తేనైవ (తీయుగ; కలిరుచ్య లే. 

పబేనై కేన వై ధర్మః (పవన్తేత కవొ యుగే 

తస్మింస్తు సమన్నుపా స్తే న ధర్మ్శస్సం్యప్రవ_ర్హ తే, 

తామసం యాగమా సాద్య వారి; కృృష్టత్వ మేతి చ 

యః కశ్చిద్భక ధర్మాత్మా (కీమా యోగరతో భవేత్. 

నరం ధర్భపరం దృష్ట్యా స ర్వేజసూయాం (పకుర్వ లే 

వర్హాశమాని తౌబాొ రాః _(పణశ్య నిన సంశయః, 

తావారాః | పణశలీి నయజాద ః (వరౌచారాః _పణశ్యఇన్తి ధ్యానయజ్ఞాదయ స్తథా. 
ఉప్మదవా జనివ్య స్తీ వ్యాధర్శస్య (ప్రక ర్లనాత్* 

అసూయానిర తా సృ స్వే దంభాజూరప రాయణాః 
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"(పజాశ్చాల్బాయవస్స్పశ్వే భవిష్య స్త కళా యుగే ౨౬ 

స్వే ధర్మాః (పణశ్య గి కృప్పే- కృష్ణత్వమూగ లే 

చయ స్మాత్క-_లిర్జుహో ఘోర స్పర్వ పాపస్య సాధకః. ౨౭ 

(యమోవ్నాణాః తు(తియా వై శ్యాక్ళూ దా ధర్భపరాజ్ఞుఖాః 

"ఘోరే కలియుగే (పొ స్తే వ్వజా వేదపకాజ్బుఖాః ౨౮ 

వ్యాజధర్మప రాస్స కే వృభానాం కార దూపీ.తాః 

.'. సర్వమావ్నీ వ్వ కే నిత్యం 'నరైః కుండితమాసిఖిః, ౨౯ 

అహామేవాధిక ఇతి సర్యో వివద కే జనః 

' అధర్మలోలు పాస్పన్వ తథా వెవ ద్విజాతయః. 3ం 

అత స్త్వ్వల్పాయుషస్ప న్వే భవివ్య స్త్ కలౌ యుగే 

అలాయుష్టాన శ్రనుప్యాణాం న విద్యాగహణం ఛభ చేత్. కిం 

విద్యా వాణళూన్య త్వాదధ ర్భస్పంపువ ర్త శే 

న్యుత్క) మేణ _ప్రజాస్స్పర్యా (మియ నే పొపతత్స రాః, 3౨9 

_వాహ్మణాద్యా స్తథా వర్జాస్సంకీర్య స్తే పరస్పరమ్ 

కామ్మకోధపరా మూఢా వృభావాంకారపూరితః. 33 

బద్ధవెరా భవిమ్య సి పర స్పరవ భేప్పవః 

జనాస్ప"్వే దయాహీనా చావి,ణ్యపరివర్టి తాః, కిలో 

శూ దతుల్యాాభ వివ్య సి తపస్పత్యపివర్డి తాః 

.-'ఉ త్రమా సీచతాం యా గి సిచాశో_త్రమతాం తథా. _ 5% 

రాజానో (ద్రవ్యనిర తా లోభ మూాహాప రాయ గాః 

ధర్మకంచుకసంవీతా ధర్జువిధ్వంసకారిణః:ః ఏ౬ 

యో యో ఒశ్వరథ నాగాఢ్యస్ప స రాజూ భవివ్యతి 



ర్ష20 శ్రీవై ఖాననభగవచ్చా స్ర్రే, ఛార్ద వే 
ల కింక రాళ్చ భవివ్య._న్సి ఛభూదాణాం చ ద్విజాతయః... - కై౭ 

'మ్లేచ్చ్భాశ్చ యవనా ద్యాశ్చ పాలయ_స్టి నసుంధ రామ్. 

,_అనావృషస్టిభయా త్పాయో గగనాద త్తచవువఃణ. వరా 

భవివ్య ని నరాస్పశ్వే సణా తుద్భయ కాత రాః 

కొలొ నరా భవివ్య చి స్వల్ప భాగ్యా బహు పజాః. పైగా 

పతి వాక్యమనాదృత్య స దాన్యగృహాతత్పరాః . 

_దుళ్ళీలా దష్టశీ లేము కరివ్య ది స్ప హోం (స్ర్రీయః ళం 

పరుషా౭ఒనృత భామీణ్యో చనా నంస్కా-ర 'వర్చితాః 

.వాచాలాశ్చ భవివ్య న్తి కలా (పాప్తే సదా (స్రైయః ళం 

నగరేషు చ (గామేవు (పాకారాట్టాది కా౯ జనాః 

చోరాదిభయ భీతాశ్చ కావ్యయన్తాణి కుర్వ లే. లం 

దుర్భికుకరపీడాధిర తీవోష దుతా జనాః 

గోధూమాన్న య నాన్నా ఢ్వ్యాకా చేశాకా | షాప్ప శి నె దుఃఖతాః, 

స్వ కార్యసిద్ధి పర్య నం స్నిహ్య_న్హ వ్ మానవాః '.. 

భికువశ్నా౭పి మిఆ"ది స్నేహ సంబంధయ స్త్రి తాః, . లర 

అన్నో పాధినిమి శ్రేన శిపష్యూళా గృపహ్హూ సి సర్వతః 

ఉభాభ్యాముపి హాస్తాభ్యాం శిరఃకండూయనం స్ర్రీయః, A 

కుర్యనో ౮ భర్త ఎ ముఖ్యా నామాజ్ఞాం 'భేత్చ వ్ ఫ్రనాదృతాః - 

సావండాలాపనసిర ఆః పానండిజన వేంగినః. ~ ee 

భవివ్యన్తి యదా విపా_నణా వృద్ధిమియాత్కలిః :.. ' 
అల్చోదకా స్టథా మేఘా అల్బసస్యా వసుంధరా, ''. రం 

అల్పశీ రా స్తథా గావః తీ రాత్సర్సిర్న జాయ లే. 



వ్ర కీ రాజ ధి కార 

' వకవర్లా భొవివ్యు ని వర్ణాశ్చత్యార వవ చ. 

సా౭ స్టి వర్ణా నరం తత్ర లయం యాస్య ని మానవాః 

న_ర్దస్సీద న్త్యస_న్తశ్చ విలసన్లి సమ_న్హతః, 
మ్రతీ పరజనే భూయాదై పరం చ స్వజనే భవేత్ 

పు తాః పితృమ జీవత్పు (మయ నే చ తదగతః, 

కనా కాకిణి కేఒ.ప్యనే విగృవ్యా త్య కృసావృాడాః 

ల్ల్లి[ 

లలా 

అఈడె 

౫0 

త్యత్యుస్తి ని హా |ప్రీయా౯ా (పాణాళ హానిష్య స్త్రి ని స్వ చాంధ వాళ, 

పావండపచురే ధర్న దస్యు._పాయేషు రాజసు 

చార్యానృతవృ భాహింసానానావ్య త్తి త్రిషు వై నృషు. 

భూ ద పాయేషు వేము ఛాగప్రాయేవు గోము చ 

కరివ్యు స్త్ తథా ళూ దాః (వ(వళ్యాలింగినో౬ ధవా:, 

కాహాయపరినితాళ్చ జటీలా భస్థ్రధూస రాః 

అకాచావకమతయః పర పాకాన్న జీవినః, 

దేవద్విజసి వాసేషము పూజామిచ్చ సి వాపీనః 

ఛవీమ్యస్తి దురాత్తానః శరా 8 (ఏవజితా స్తథా, 

ఉతో[ంచ జీవిన_స్త్మృత మహాపాపరతా స్తథా 

భవిహ్య _న్త రథ పావండాః కాపొలా భికనోధదూూాః. 

ధర్మవిధ్వంసశీలా నాం సంనాం రాజనల్ల ఖః 

కూదా ధ రాక (కపప ష్ కవ జ్యూలింగినోఒధ వూ. 

గీతవాద్యపరా వి వేక్షవా రాన వ రాజ్బుఖాః 

'భవివ్యు న్తి కళా (పొరా ము ధరా దమోా క్ష్యయవ ర్రినఓ UU 

హార్తారో న చ చాతారో భవి మ్య సి సని కతా యు. 
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గ్ష్22 డీవై ఖానసభగవచ్చా స్తే , భార్హవే 

విశ్వాసహీనాః వీళునా వేద దేవద్విజూతిషు, 

అసంస్కృృతో క్రివకారో రాగ జ్వేవపరా_స్తథా 

_పరమాయుశ్చ తేషాం స్యా త్తదా వపాకాణి పోడశ 

పంచ మే వాఒథ్మవ పై. వా వ పే.౯ కన్యా (పసూయ తే 

స_్పకావర్దావవపా౯శ్చం- (కసూయ స్తే తథా నరాః, 

స్వక ర్మ త్యాగినస్ప స్వే కృతేఘ్నా భీన్న వృ త్రయః 

యూ చ కొ; పికున్నాశ్వేవ భవివ్యు గి కలా యుగే, 

పరావమాననిరతా ఆత స్తుతిపరాయణాః 

_ పరస్వవారణోపాయచి న్తకా స్పర్భదా నరాః. 

నిన్లాం కుర్య న్లి సతతం వితృమూాతృకు తేషు తు 

వద న్హి వాచా ధ రాంశ్చ చేతసా పాపలోలుపాః, 

ఛభాదయన్ది ప్రయత్నేన స్వదోవషం పాపకర్ణ్య జమ్ 

అపాెపీ దుష్కృతం సవ్యుగ్వివృణ్వ ని నరాధమాః, 

ధర్మ్యమార్ష_పవక్తారం తిరస్కు_ర్య న్తి పావీనః 

భవఏవ్యున్తి కతా (పా రాజానో ప్లు ద్భజూతే యం, 

ద్విజాశ్చ కుతి యా వై శ్వౌః శర్మా జా శ్చాన్య్యాశ్చ జాతీయ; 

అత్య న్త కామిన స్ప ర్వే సంకీర్య నే వర న్సరము 

న శీహ్మ్యో న గురుః కశ్చిన్న సుతో న తథా పితా 

న భార్యా న పతి_స్త్యతి భవితా సర్యసంకర;, 

కలౌ చ తే భవివ్య న్తి ధనాఢ్యా అపి యాచకా ; 

రసవి క్రయిణక్చా౭పి భవిమ్య స్త్ కళా యు], 

ధర్ముపత్నీషు యచ్చ్భృన్హి వక యో జారలక్షలమ్ 
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అ స 
ప్ర,కీ ర్షాఒధి కారః, 

దివ్య _న్పి పితరం పతా గురుం నిహా ద్విషస్తి చ, 

పతిం చ వనితా ద్వేష్టి కలా పొస్తే న సంశయః 

లో భాభిభూతమన సస్స న్వే దుమ్మ-ర్శ్మశాలినః, 

పఛాన్నలోలుపా నిత్యం భవిమ్య్తి ద్విజాతయః 

పర స్ర్రీవిరతాస్స్వే పర్మదవ్యపరాయణాః. 

మర్హ్యామి టేణ జీవ _స్తి దువా న్లశ్చాహ్యజా౭._ఏ కాకా 

సరి త్తీరేవు కుడద్దాలై అలెరోపయిన్యు ని ది చావధీః. 

అత్యల్నాని ఫలాన్యాసాం భవిమ్యన్తి కలా యుగే 

వేశ్యాలావణ్యశీ లేషు స్ప్భహోం కుర్వ్తి యోమితః, 

ధర్ణవిఘ్నా భవివ్య_న్తి (స్ర్రీయక్చ పురుషేషు చ 

న కన్యాం యాచతే కశ్చిన్న చ కెన్యా పదో నరణో 

కన్యా వరాంశ్స ఛంచేన (గహీవ్య న్తి పరస్పరమ్ 

(పాయశేః కృపణానాం చ బన్గూ నాం చ తథా దిగ్గజాః. 

సాధూనాం వివిధానాం చ విత్తాన్యపహార 'న్తి చ 

న యత్యు స్తి న హోవమ్యన్తి న తపస్య న్తి వె-జనాః. 

నైవ దాస్వ న్తి దానాది నాఒర్చయివ్య న్తి వా హారిమ్. 

న ధర్మే నివిశిమ్య న్తి శీతువాదక ఛా శే యాః 

అపోతేస్వేవ దెానాని కుర్వన్తి ని చ తథా నరాః 

" శీరోపాధినీమీ తేన గోము ప్రీతిం (ప్రకుర్వశే. -.. 

నకు ని తథా వ్మిపొః స్నా నకెచాడికాః (క్రియాః 

అకాలకర్శనిరతాః కూటయు క్రివిశారచాః. 

చేవనిన్లాపరాకైే జీ ఎన వ్మిపేనిన్దాపరా శ సఖా 

5౭2కి 

౭0 

లేల 

౭.9 

3 

౭౮ 

౭౫ 

లక 

ee 

చిరా 

2౯ 

వల 



సలిశ్మీ శీ వై ఖానసభగవ్భా కే , భార్షవే 

. త్య కృపుండ్రశిఖాసూతాళ్చరివ్య గి ద్విజాతయః, ౮౧ 

విష్షుభ_క్తిపరం న స్యాన్టునః, క స్యా౭_పి జాతు చిత్ 

చేవపూజాపరం ద్భృ హా సర్వే పరినాస స్రి చ. రాం 

శాస్తో ది తాళ్చ యే బేవాః పరివారా మధుద్యివః 
తాకా పరిత్యజ్య మోహన నరాః 'కాలబలాత్క్బు తాః, ౮౩ 

పూతువాదపరాకా చేవా౯ా కరివ్య_న్ల పరాం స్తదా 

| నిర్చధ్నన్తి ద్విజూ నేవ క రార్థం రాజకింక రాః, రాళ 

న్మాదియన్తే ద్విజూన న్యే కతా పాపసమాకు తే 

దానయజ్ఞ జ పాదినాం వి క్రీణ న్దే భలం ద్విజాః: ' ౮ 

(పత్మిగహం చ కుర్భన్తే చండాలా జేరపీ ద్విజాః 

శూద్ర స్ర్రీసంగనిరతా విధవాసంగలోలు పాః. ౮౬ 

రజస్స (లానాం వోభారో భవివ్యస్తి కలా యుగే 

ఛూ దాన్న పాననిర తాః ఛూ ద పాయా భవన్తి చ. ౮౭ 

అట్టళూలాజన పదాః శివళూలాశృతువ్చు థాః 

(పమదాః కేశళూలిన్యో భనివ్వ సన్తి కలా యు. ఛం 

కువాకాశ్చ. జనా స్తత హేతువాదవి శారదాః 
పావండినే భవిమ్య సి తివ్షన్వ్యా(శ మసిన్ష కాః, ౮ 

న చ ద్విజాతిళుళూపాం సర్వధర్య నివ ర్లినీమ్ 

% వు పో ఫ్లు 
గృవ్మాపాయేప్వా(క మేమ యోగి పాయేము బంధువు. శాం 

తతశ్చాఒనుదినం ధర్శస్పత్యం కౌచం దయా మమా 

కాలేన బలినా సర్వం నశ్య త్యాయుర్చలం స్ట ఎలిః* ణా 

వీత్తమేవ కలౌ న్యాణాం జన్నాచారగుణోదయమ్ 



ప కీశా ఒధికా రణ, కలర్ 
ఇ 

జాంప ల్యే భిరు చిశ్లేతుర్మాయెవ వ్యవహార శే, గ 

ధర్భన్యాయ వ్య వస్థానాం కారణం బల మేన మా _ 

ట్ర్రీత్వ మేవోపభోగే స్వార్విపక్యే స్మూతమేవ హి, శా 

లింగ మేవ్యాశ మఖ్యాత"వన్యా యో వృ త్తికారణమ్ 

అవృతె వాపీ ఉఊార్చల్యం పాండి తే ఇబా2_ ఫలం వచః. గ్ర 

స్వీకార వ్వ చోద్యా హే స్నానమేవా౭ కుచా సృతమ్ 

ఉదరంభరితా స్వా సత్య తే ధాష్ట్వ౯ మేవ హి, . ౯ 

చావే కుటుంబభ రణం యశొన్దే ధర్మ సేవనిమ్ 

. ఇత్సం కలియుగే (పాపే ధర్మ స్పర్యోఇపీ జీర్య లే, ౫౬. 

యదా మాయా౭_నృతం తంటదా నిదా హింసా వఏపాదనమ్ 

_శ్రోక్రోే వరాహోగో భయం ఇదైెనక్జం స కలిసామసః స్థృృతః, గారి 

యదా యదా సతొం హోనిరె పదికానాం ద్వ్యిజన్మ నామ్ 

తదా తదా కలింపా ప్తమవబు భ్యేత పండితః, శాం 

అవోళో దుఃఖముహోదుఃఖముహళగోదుఃఖవువోళోే వమవాత్ 

_ స్వరూపమితిభీమస్య సంసారస్య నుదుర్భరమ్. లాగా 

విణ్యూతపూయకలి తే గర్భవాసే .నిపీడనాత్ 

_ అశుచావతిభీభ లే దుఃఖమత్య న్షదుస్సహామ్. ౧౨౦ 

దుఃఖం చ జూాయమానానాం గాాతభంగాదిపీడనే 

_వా తేన (పేర్యమాణానాం మూర్చ నాయాతిభీతిదమ్. ౧ంం 

బాలే నిర్వి వేకానాం: భూత దెవాత్యసంభవమ్ 

.యావనే వార్థశే వెవ మరశే చాతిదారుతే, -. ౧౦౨ 

వశో త్తరం మృత్యుశతం చేపే శోయం (తిప్టితమ్ . 



ర్26 శ్రీ వైఖానసభగవచ్చా స్తే, భార్త వే 

తతెకః కాల సంజ్ఞః స్యా చ్చేపాస్తాగన్తుకాః స లః, ౧౦౩ 

యే చా తా౭గను కాః (వోకాస్తే తు శామ్యు_న్తి భేవుజై ః 

జపహోమ ప దానెశ్చ కాల:  త్యుర్న్న శామ్యుతి. ౧౦౮ 

వివిధా వ్యాధయళ్ళ స్రైం సర్పాద్యాః [పాణిన స్రథా 

- విపాణి చా౬.భిచారాశ్చ మృత గ్వ్వా రాణి జేహినామ్. ౧౦౫ 

నావధం న తపో దానం న మన్తా నచ బాన్గవాః 

.. శక్నువ_స్టి నరం (తాతుం కాలమృత్యు[ పపీడితమ్. ౧౦౬. 

రసాయనతే పోజు బ్య యోగ సిధైర వోత భీః 
ఇక రాశీ 

. కాలమృత్యురపీ (పాపో కీయ కేఒనల్నపైర్న రె ఒ rer: 

నా౭. స్త మృత్యుసమం దుఃఖం నా౭_ స్తీ మృత్యు సవం భయమ్ 

సడ్భా ర్యాం ప్రుతమి తాణి రాజై వ్రశషర్టనుఖాని చ, ౧౦౮ 

ఆబద్దాని చ షనెరాణి మృత్యు స్పర్యం వినాశ యత్ 

యద్దుకేఖం మర కో జనోర్న త స్యేహ సమం క్వచిత్ . ౧౦౯ 

మండూక ఇవ సచ్చేణ (గగస్యతే మృత్యునా జగత్ 
.చాన్టవై శ్చ పరివ్వ క్తః (పియెశ్చ పరివారితః, ౧౧౦ 

నిశ్ళ ్ వసకా దీఘజముఫ్టం చ ముఖేన పరిశువ్యుతా 

చతుర్గ ర్ "న్తేమ ఖట్యాయాః పరివృత్య ముహు ర్రువాుః. ౧౧౧ 

నమూ థః మీ ప తే2_.త్యర్థం హా _స్టపాదమిత స్తతః 

ఖట్యాయా వాంఛ తే భూమిం భూ మేః తుటూర్వం తతో మహీమ్. 

నె, అతి అ కమ ఆలో విన(స్రై) స్త ర క్రలజ్జశ్చ మూ(తవనిస్టాపరిప్తుతః 

యాచమౌానశ్స్చ సలిలం శువ్క_కంఠా౭.న్య తాలుకః. ౧౦౩ 

చిన్హయానళ్ళ్చ విత్తాని కసె కితాని మృతే మయి 



వ్రకేన్లా =-ధికా ఈ. ఎల 

నఖా=_గై శ్చ స్పృృశక౯ భూమిం కాలపాశేన కర్ణి తః, 

[మయ లే పశ్యతామేవ గలే ఖురఖురాయ తే 

జీవ స్త ృణజలూ కావ ద్రేవోద్చేవాం విజేదసా, 

స ప్రాప్యో త్తరవం శే చ తనుం త్యజతి పౌర్వికీమ్ 

చేవాభేజేన యః పుంసాం వియోగ; కర్మ్శసంతుయాత్ . 

మరణం తద్వినిర్షిస్టం న నాశః పరమార్గతః 

జాయ తే (మియ తే వైనం కర్యభి స్ప పయ మాజిలాతేః. 

నీ త్రోవ్షతృప్లా తు దో(గజ్య రాది పరి వారితః 

సర్వడైవపుమానాస్తే యావజ్జ్ఞన్థాన సంస్థితిః. 

దుఃఖా౭_లీకయభూతం పి యద నై నాఒసుఖం నృణామ్ 

తస్యపమానం నైవా=స్తి కార్యేకణై వాజను మూయ లే. 

కృవ్యుమాణ న్య పురు మెర్యద్యమ స్యాతిదుస్పహామ్ 

దుఃఖం తత్సంస్య ఎతిం ధా పం కరోతి మము 'వేపథుమ్, 

తతశ్వెవ పునస్తస్య మోనిసంకచుణే చ యత్ 

గర్భస్థస్య చ యద్దుఃఖ నుతిదుస్సృహాముల్బ ఇవ్. 

పునశ్చ జాయమానస్య చాల్యయావనజం చ యత్ 

దుఃఖా న్యేతాన్యనన్తాని సంసారా న్తవవర్హిఖిః._ 

పురుపెరనుభూయ స్తే సుఖా స్తివమోహితెః 

న వె సుఖకలా కాచిదకా౭_ స్త్యత్య నదుఃఖ దే. 

' సంసారసంకళు సంగముపేతొనాం కచా చన 

విషయాస క్తమనసస్పతతం పామరా జనాః. 

న ముతిం కుర్వ తే విప్తా సర్వలో కేశ్వ లేశ్వ శే 
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వె ఖానసభగ వచ్చా క్ర? భార్ల వే 

అథా౬.పీ నా౭.। బిభ్వ న్ విప్పవా ఛగవత్చి్యయాః, 
ww ఉ వో 

విషుధ్యానప రాస్సన్ఫొ విష్ట్వ్రర్చనప రాయ ణాః 

తే వీషుసదృ శా చేయూ న హీ తా౯ా బాధ తే కఠి; 
ఇ జా 

మాయేయం _వెవ్వపవ్ భూయః పాత మ్మేత్సాణిన స్తదా 

దు స్తరా౭_పీ భ'వేత్సాధ్యా యేశ్యకా స్తం మాధ వే మనః, 

. ప 

ఛున త్రి వైవ్ష ఏీవం" మాయాం కేశవారాధ నే రతః, 

అసంక్యేజ్య చ గావాళా స్టృవుక ప్లా చ తథా తపః 

విషయానవిరో భేన చేవమానో౭.పీ మాధవమ్ 

అర్చయాాన స్త ర్త వ్ర్నాం పిన్షు నమా .:మా దురత్య యామ్, 

గ ఇ శూ, s ఎ "షా స మ యత వవనుతో లఖా శరీరం కర్మసాధినమ్ 

శుభం కరే రెవ క్ష చ్ తత్ససా దాయ నూన వైః, 

(పసాది లేఒస్మి౯ పపాం స్యవర్ణ శ మక ర్భభిః 

స్వే న. కావా ముకి శ్చాఒ న్తే కరస్థి తా 

కార్య్యాన్థా మరూ_ర్తయ స్తు లోకకల్యాణ కార కా, 

అతస్స్బా కార మే వేష్ట్యా భక్తేషేమం సిద్ధిమావ్వుయాత్ , 

ఇదం చ శాశ్ర్ర ఛూబంబ్య పూజ యన్వస్తు నున్యయమా 

యద్యానం కేరలు పోక క్షం వాస మ్స క్ర చిద నా చన యమ్, 
ధి లీ 

న త్మ తేసి య డార్చల్యాత్క_క క్టహ్యాన కారితా 

యణా గిరితటాగస్థవనస్త స్పృతిఫ లేచ్చ యా, 

ఉపాయే వర రకతేజ శాన న నజా2. సా యత్న మా చ శేత్ 

సర్వత (కవువా? య ళ్ళ ౩ కారో జేచె చ్భెవ కివలా, 
diane 

తత్కాయ నాజ్ఞకేో యోగః (క నూది చ్చేశ్చ రాం గతిమ్ 
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ళు క్రీ ఇ 2. ధి కా రః. 
కె! జ 

నిరాకారే తు యా భక్త్యా పూ చేష్టా భఛ్యాన మేవ వా. 

రమణీయమిువా భాతి తదనర్గస్య కారణమ్ 

'స్లూలభావ్మపసంగీని జన్మనా. స్యేన్షియాణి తు. 

సూయ్న్చ్చ న (పపద్య నే చిరాచ్చ కిము ఆతా. చిరాత్ 

న చ రూపం వినా దేవో ధ్యాతుం జీనా2పీ శక్యతే. 

సర్వరూ పనివృ తా హా బుద్దిః కుుతా2_స్య తిప్టతి 

నివృత్తా గాయ లే బుద్ధిర్షి(చయా హి పరీయ లే. 

తస్కాద్విద్వాను ఫా సీత బుద్దా సాశారమేవ తమ్ 

స్త్ తస్య పరోతుం తదితి కించిదనుస సేత్... 

సర్వ భా2_కారముద్దిష్టం న పరిత్యజ్య, పండితః 

పరం జేవముపాసీత ము క్షయే వా ఫలాయ వాం 

భ క్యా కృ లేనార్చ నేన తుష్టో జేవః (వజూప లేః 

పూజాద్యనుగహాయా 2. దావావిభూ౪ణ-తశ్చతుర్భుజః. 

తస్మా కేనైవ రూపేణ (హైయా లమ సమాయుుతేః 

'ఛ్యేయ సే స్పేచ్యో౭_ర్చ నీయశ్చ సదా నారాయణో బుధైః 

సాకారేఒ-స్మి౯- కృతా పూజూ స్తుతిర్యా ధ్యాన మేవ వా 

పిధినా ఇా్రైదృ ప్రైన తస్మిన్నేవ కృతా ఛభ వేత. 

త జేవా౬ఒ.రాధనం విష్టోర వజ్ఞాతం విశేషతః 

. ఖ్యాపనార్థం కటా కశ్చిద్భవిమ్యతి మహామతిః, 

ధర్మగ్దానిరధర్థు స్య వృద్ధిర్యావడ్భ వివ్యతి 

తావవృర్తా మహోవిమ్షుః సృృజళ్యాఆ గ్రనమాత్మునా. 

(శీనివాచే జ్జనావానే శీనివాసః స్వయం వారిః. 
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580 త్ శ్రీ చైఖానసభగవచ్చా స్త్రీ భఛార్రవే 

(శ్రునినా సస్పమా ఖ్యాతో భూమానవతరిన్యుతి. 

ఉత్పత్స మాన వవా౬ సౌ (భాజమానస్ప క కేజసా 

జగ దావరణం [కూరం తమః పుంజం వానివ్యతి. 

పంచవోాయన వవా౭ఒథధ (పాప్తసర్వకలాకులః 

సంస్కృృతో ౬ ఖలసంస్కా-రైె (రృవ్మూవర్చస సేవితః, 

సర్వలో కేశ్వరం చేనం (స్ర్రీనివాసం (శ్రియః పతిమ్ 

చతుర్భుజముదా'రాంగం దివ్యాభరణభూవితమ్. 

(శీవత్ప్చాంకం మహాబాహుం శంఖచ కగ దాధరమ్ 

కిరీటముకుటోపేతం వరదాఒభయచిహ్న తమ్, 

పహోమోర్థ పసుష్నడలావణ్యలసద్వదన భంకజమ్ 

వైఖానసై ర్శహాభాళై రర్చ కిమానం నిర న్లరమ్, 

కృతాస్పదం కలియుగ తదీయం కుల దెవతమ్ 

(66 % వ నా ధు అరాయి కాణి ఇత్యాదె ్రష్బ్యతివ్యాక్యెర భిష్టుతమ్, 

“రయిః కకుద్మానిత్యాదై ౪ ర్భన్స)రైెపిఖాననసైః పరైః 

ఇజ్యమానం విశేపేణ విని థః పారమాత్శిక 2 

కల్యాణగుణ సంపూ రక్తం దివ్య మజ్జలవ్ని గహామ్ 

స్వయంవ్య క్షం పరంజ్యోతిః పరం (బ్రహ్మో పరాత్సర మ్. 

విధినా శ్వా న్ర్రద్భ ప్రైన బేవమా రాధయివ్యతి 

(వసాదసుముఖో ేవస్సా వళ్మభూతే శిశా స్వయమ్. 

కి అవనమ్యు చ మూర్జానం గృహీవ్యత్ గలే (స్రజమ్ 

దిమ్యెః (పననైన్నర్ష్రథితాం కుసుమైస్తుళ సీద లై 2 

స్వయం సార్ధం కునూరేణ వావీంది చ భుజివ్యతి . 
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ప కీఠరాఒధికా రః 
లీ వం 

సంతుగే_న కుమా రేణా (_పార్థితః కరుణానిధి? 

వై ఖానపై ర్హహాభా గై రుఫేతె స్పృహా మన్టిశే 
హపింవ్యు కీమ్యత్య ధ్య తుం కునూరం సాన్హ సయివ్యుతి. 

అర్చావతార మాహాత్శ వం ళో కేభ్యః ఖాపయిన్యుతి 

. జేవలోఒర్చకపరాధీనః సర్వం తేభ్యః కరిన్వుతి. 

తథా సమ్మాసితః (ేక్షూ శ్రీనివాసేన సాదరమ్ - 

యిక్ఞైర్చహావి థై రస్ వ్రర్యజేశ 9 సంయజిష్యుతి. 

విశాలే బహుసంస్కా-రసంకు లే వసుధాత లే 

స్థాపయిమ్యతి విప్హ ౪ క్వాం గ్రామే గామే గృహే గృహే. 

పురాణి చ జనావాసా గృహాణి గృహిణాం తథా 

మన్దిరె రిని కేశ స్య సున్షరై ర్నతి బన్హురెః,. 

మండితాని భవిష్య గ్తి జగత్తత్త go భజివ్యతి 

ఇత ఆచార్య నిరేశ బ్రతశ్ళిప్యోప సర్పణమ్. 

ఇమహోవ గృహిణాం భూయః (పసంగ ఇవా మన్హ్రణమ్ 

ఆచార్యవరణం చేవా శిల్చీనావిా మార్లణమ్. 

ఇహ (ప సర సంగావా ఇపహా దార్ముగవా స్ట సభా 

ఇవా ది క్సాధనం చేనా వసుథాసంపరీకుణక్. 

ఇతో మజ్జల 'మ్లూహశ్చ బ్రిశః పుణ్యాహవాచనమ్ 

ఇత ఆచ్యేష్టహూన్యాన ఇతో మూనేద్ద కావిధిః. 

ఇతళళ్ళాల్యగ్రహా క్చేత ఇతో మై రజ్జాబస్థకన్ వ. 

ఇతశ్చ మృత సంస్యా- ర ఇకో వర్ణవ లేఖసమ, 

ఇతో మభకాచ్భీష్ట విఫిరి: త్రో౭_లం కారకల్పశమ్ 
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$82 శీచై ఖానసభగవచ్చా క్రే , భార్షవే 

ఇతో ధ్వజస్య నిర్మాణమితో భ క్షసమాగముః, 

ఇతః (పతిషస్టాసంకల్ప ఇతో నయనమోవ.ణమ్ 

ఇతో౭ధివాసనం చేతో |పభూశబలి డాపనమ్, 

ఇతోఒ గ్ని మస్థనం చేతో పహళోమ ఆనన్ష వర్ధనః 

ఇవా గీతం నృ త్తమిహా వాద్యం (శుతిమనోహరమ్, 

ఇహ (పతిస్టా దేవస్య ఇహ చ ద్యిజభోజనమ్ 

ఇహ కాలోత్పవశ్చేహా ధనువీ. |ప్రాతరుత్సవః, 

ముద్దాన్న స్య గుడాన్న స్య (పసాదస్య ని వేదనమ్ 

అద్యో తివ్హతి వైకుంఠః శయితః శీరసాగ శే ?. 

అద్య (వతస్యా౬పవర్లో సంశికస్ప భువో వారే 

అద్య వైవాహికం జేవ్యా వతాన్తే లోకమబ్బలమ్. 

అద్య పౌపీ. పూర్ణి మాఒసళోే చాద్య వె గాదళీ శుభా 

అద్య దెవస్య కుర్వన్ని స్నపనం కలశెళ్ళ తైః, 

అద్య దాళరథిజాకాకో ద్వాదశీ ' మవూఘసంభచా 

అద్య జాతా జగన్మాతా ఫాల్లు నే శేవతీ తిథౌ, 

అడ్య కుర్వ్తి చేవస్థ దనునోత్సనమిశ్య రాః 

వైతమాసస్తు బేవస్య మహ్మవీతికరః కిల, 

కుర్వన్తి ని మనుజాధీశొ వసనే దివ్యముత్ఫనమ్ 

జల్మకీడోత్సవో హ్యాద్య చె తయాత్రా హా శేః క్వచిత్ , 

శీతకీ మూూలతీజాతీ మలి ల్లి కాదోలికోత్సవః 

గంధోత్యచో౭.ద్య (క్రియ కే పౌగమాసీ కదా దినమ్, 

కదా చె కాదళీ పుణ్యా కదా వా ద్వాదశీతి థిః 

కాకా 
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వ కీరా 2. ధి కా రః. 
టీ మా 

కడా నృసింహ స్పంజూతః సృ్రతమద్య (5 యోదళీ, 

వైశాఖే శుక్లపతే తు కియతే వార్తి న్ కోత్సవః 
కదా భ వేత్పొర్షమాస్ీ క్రియ తే చం దికోత్సవః, 

కదా జ్యే సష్టోత్సవో భూయాత్క_దా వా పూర్ణిమా శుభా 

(పహోత్సవః కదా భాయాదాపాడీ చ భవివ్యతి. 

కదా చ శ్రవణం భూయాన్నతమ్మతం యత మారుతిః 

రామే బవాధురం ధృత్వా జాతేస్పామాన్మహోమతిః, 

కడా చ శాపణీ భూయాద్యత నారాయణో హరిః 

స్వాతాస్త్రనం జనయామాస, లోకకల్యాణ పాత వేం 

చె వై ఖానసం విఖసం విరించమితి యం విదుః 

కదా భాాదపదో మాస స్తత _ చె కాదనీ భ-ేత్ . 

కదా వా చ్య్వాదశీ భూయాత్పర్వపాప (పణాళిసీ 

తిలభేనుం పడాస్వ స్త యత చేవస్య సన్ని థా 

క దా౭_కినో భ వేన్నాస స్మతాఒపి దశమీ శుభా 

అశ్వయాఒ తా హా రేర్భూ మాదనుయా స్యాను హౌ వారిమ్. 

కదా భవేదమూావాస్యా యస్యాం స నరకో వాతః 

కదా వా కార్తి రికో మూాసో భవిష్యతి హారి పీయః, 

దిపారోపో భవే తత కదా వా కొ "9 శుభా 

క్ర దాయుగాదయ _్రద్వత్వుణ్య కాలా వి శేవతః. 

కదా భవిష్యతి వా చే రథయా[ఆా మహాత్మనః 

. కదా వా గజయా(తా స్యాత్క-చా పీశాధిరోవాగణమ్, 

కదా (భమత్ జేవేశో (గామపీథిము సున్షరమ్ 

538 

యల ౦0 

౧౮౧ 

౧౮౨ 

౧౮ 

౧తాల 

౮ 

౧౮౬ 

౧౮౭ 

౧౮౮ 

౧౮౯ 

౧౯౦ 



34 శీదె ఖానసభగవచ్చా గ్రే , భౌర్చవే 

కదా లభివ్యతి వా బే _స్టీర్ణం పరముపావనమ్, ౧గ౧ 

కదా (వసాదం దేవస్య కణస్యా వి లభివ్యుతి 

కదా శంఖర థాం గాదిది వృలాంఛనఅాం ధితా. ౧గొ౨ 

పొదు కా ేవబేవస్య సంస్క-రిమవ్యతి మే శి5ః 

కదా వా తుళసీం పుణ్యావమార్పి తాం తస్య పాద'ఊమోా;ః, ౧౯౩ 

అశ్నామి శిరసా చవ థారయిష్య్యూమి వైప్లువీమ్ 
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అర్బనే వాసుదేవస్వ భవివ్షు ని రతా నరాః. గా౯ా౭ 
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